
Október 1-jét az UNESCO Ye-
hudi Menuhin kezdeménye-
zésre emelte a Zene Világnap-
ja rangjára 1975-ben. A jeles
nap alkalmából másodszor
rendezett különleges, kosz-
tümös koncertet a Fréderic
Chopin Zenei AMI. A Gödöllői
Királyi Kastély lovardájában
a reneszánsz, a barokk és a
klasszikus zene legnagyobb
alakjainak műveit szólaltatták
meg vasárnap délután.

Hagyományteremtő szándékkal hív-
ta életre a múlt esztendőben a zeneis-
kola a zene világnapjának e különle-
ges módon történő megemlékezését.
Mint azt Buka Enikő, az intézmény
igazgatója lapunknak elmondta,
szeretnék, ha a Zene Világnapjához
minden évben ez a rendezvény kap-
csolódna.

A kosztümös koncert egyfajta
időutazás, hiszen az egyes zenei ko-
rok kiváló alkotásait korabeli ruhák-
ban szólaltatják meg az ifjú tehetsé-
gek, s a koncerten olyan hangszereket
is hallhat a közönség – mint például

a csembaló – amik a mai hangver-
senyeken csak ritkán jelennek meg.
Mindez egyaránt különleges élmény
a fellépőknek és a közönségnek.
A közönség Händel, Mozart, Scar-

latti, Praetorius,Vivaldi, Dunajevsz-

kij, Staruss, Loillet és Bach
műveit hallhatta a zeneiskola
azon kiemelkedő tehetségű
növendékeinek előadásá-
ban, akiknek a jelenlegi re-
pertoárjában a fent említett
időszakokban íródott művek
szerepelnek. Tizenegy mű-
sorszámban mutatták meg
tudásukat a fiatal tehetségek,
akiknek szóló és a kamara
produkciói teljesen magukkal
ragadták a közönséget, ami-
nek tagjai átfogó képet kap-
hattak a Chopin zeneiskolában
folyó magas színvonalú és
rendkívül sokrétű munkáról.

A GödöllŐsz Fesztivál programjai
közé tartozó koncert a Continuo–Gö-
döllő Alapítvány és Gödöllő Város
Önkormányzata támogatásával való-
sult meg.

(folytatás a 5. oldalon)

Megkezdődött a Szabadság téri aluljáró csapa-
dékvíz-elvezetésének átépítése. A munkálatok
ideje alatt is zavartalan a közlekedés. (2. oldal)

Nagy sikerrel mutatta be a Garabonciás Szín-
társulat a Cyrano című drámát, ami a Gödöll-
Ősz Fesztivált gazdagítja. (5. oldal)

Összesen 975 gyerek állt rajthoz a Kirchhofer
József Mini Maraton futóversenyen.

(8. oldal)

xxiv. évf. 33. szám 2015. Október 6. terjesztői ára: 75 ft www.szolgalat.com lOkálpatrióta hetilap alapítva: 1992• • •

KOSZTÜMÖS DÍSZHANGVERSENNYEL ÜNNEPELT A ZENEISKOLA

Időutazás a Zene Világnapja alkamából
Szebb hangzáS, új belSő

Korszerűsítés
Egy hónapon át folyt a megfeszített
munka, még a nyitás előtt néhány órá-
val is dolgoztak, hogy a tervezettnél
egy nappal később, október másodi-
kán megnyíljon az ország első Dolby
7.1-es hangrendszerű mozija.

A Gödöllői Városi Mozit üzemeltető
Reményi Richárd önerőből újította
fel a hazai viszonylatban már egyéb-
ként is ritkaságnak számító filmszín-
házat, aminek az elmúlt hónapban
nemcsak a hangrendszere esett át je-
lentős átalakításon.

(folytatás a 2. oldalon)
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(Folytatás az 1. oldalról) 

A múlt héten ismét megnyílt mozi 
hazánkban az első, ami Dolby 7.1-es 
hangzással teszi élvezetesebbé a film-
nézést. Az új rendszer első sztereó, 
középső sztereó, hátsó 
sztereó, első center és 
mélysugárzó (subwoo-
fer) hangszórókból áll, 
ami az eddigieknél sok-
kal tisztább hangzást 
nyújt. A munkálatok 
során mindemellett új 
hangszigetelő borítás 
került a falakra, a pla-
fonra pedig álmennye-
zet, ami nem csak az 
akusztikát teszi jobbá, hanem a ko-
rábbinál sokkal esztétikusabb is, épp 
úgy, mint az új világítás, aminek ré-

szeként elkészült a korábban hiányzó 
sorvilágítás is.  A még tökéletesebb 
filmélmény érdekében előrébb került 
a vászon, ami a korábbi egyenes fe-
lület helyett most íves keretbe került. 
Emiatt a szintén felújított nézőtéren is 

változás történt, a korábbinál egy sor-
ral hátrébb kerültek az ülések, s így 
keskenyebb lett a második szakasz 

előtti átjáró. Új szigetelést kapott a 
padló és korszerű légcserélő rendszer 
teszi komfortosabbá a nézőteret.
A felújítás nem volt könnyű feladat, 
bár Reményi Richárd alapos előké-
szítés után kezdett neki a munkának, 
menet közben szembesültek több 
olyan problémával, ami az épület 
korából adódott. Így például a lam-

bériák eltávolítása után 
derült ki, hogy a teljes 
belső teret újra kell va-
kolni, és, hogy újra kell 
gondolni az eredetileg 
tervezett szellőzést. 
Mindezek miatt azonban 
csak egyetlen napot csú-
szott a nyitás, amit már 
türelmetlenül vártak a 
nézők. A tervezett költ-
ségekbe azonban nem 

fértek bele, az eredetileg tervezett 
10,5 millió helyett közel 12 millióba 
került a beruházás.                jk

Megkezdő-
dött a Sza- 
badság téri 
a l u l j á r ó 
c s a p a d é k -
víz-elvezető 
rendszeré-
nek átépíté-
se, s ezzel 
megszűnhet 
egy hosszú 
évek óta tartó probléma, a nagyobb 
esőzések idején ugyanis rendszere-
sen nem folyt el a víz, az erre járók 
vagy a vízben gázoltak, vagy jelen-
tős kerülővel, a kereszteződésen át 
közlekedtek. 
Mivel napjainkban gyakoriak a fel-
hőszakadások, egy-egy alkalom-

mal a tízszerese is leeshet annak a 
csapadékmennyiségnek, amihez az 
itt lévő rendszert tervezték. Soká-
ig úgy vélték, a probléma forrása a 
szivattyú, ám ennek javítása, majd 
cseréje sem oldotta meg a helyzet. 
A feltárások során derült ki, hogy 
az összegyűlt vizet a szivattyú egy 

aránylag szűk keresztmetszetű csö-
vön nyomja át a csapadékvíz-elve-
zető rendszerbe, ami egy nagyobb 
eső esetén 4-5 órát is igénybe vehet, 
hiába a folyamatos működés. 
Az átépítés során felszedik a jelen-
legi vízelnyelő rácsokat, helyükre 
újabbakat, nagyobb kapacitásúa-
kat tesznek, és egy több, mint 100 
mm átmérőjű csövön, a Művészetek 
Háza mellett, a felszín alatt a Rá-
kos-patakba vezetik az aluljárónál 
összegyűlő vizet. A számítások sze-
rint az új rendszerrel a legnagyobb 
esőt követően is maximum fél órára 
lesz szükség ahhoz, hogy az esetle-
gesen felgyülemlő vizet elvezesse. 
A mintegy négymillió forintos fej-
lesztés kivitelezési munkálatai elő-
reláthatólag egy hétig tartanak. Az 
aluljáróban a gyalogos és a kerékpá-
ros közlekedés, és a HÉV megköze-
lítése is mindvégig zavartalan lesz.  j

A legkorszerűbb hAngzás, szebb belső
Megújult a városi mozi

Október 31-ig kiürítik a Városháza épületét, a Polgármeste-
ri Hivatal irodái új helyszínekre költöznek, az önkormányzat 
és hivatal elérhetőségei, a telefonszámok és az e-mail címek 
azonban nem változnak. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző 
tájékoztatása szerint a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendjében nem lesz változás, az irodák továbbra is hétfőn 
8-18 óráig, és szerdán 8-16.30-ig állnak az ügyfelek rendel-
kezésére. Ami változik, hogy több helyszínen zajlik majd az 
ügyfélfogadás, illetve az ügyintézés. 

A tervek szerint 
az ügyfélfogadás központja a Petőfi tér 4-6. szám alatti földszinti (a Jó 
kenyér pékség melletti) iroda lesz, itt intézik majd a szociális, az építésha-
tósági és az adó, valamint az egyéb hatósági ügyeket. Itt zajlik majd a be-
adványok, csekkek átadás-átvétele, és itt kaphatnak tájékoztatást az egyes 
ügyekben érdeklődők. Szintén ez lesz a helyszíne a hagyatéki ügyekkel 
kapcsolatos ügyintézésnek, erre hetente egy alkalommal lesz lehetőség. 

A VÜSZI Kft. ügyfélszolgálati irodájában, a Dózsa György u. 12. 
szám alatt lesz lehetőség a lakás és helyiség, valamint a közútkezeléssel és 
egyéb műszaki ( pl. víz- és csatorna) ügyek intézésére.

A Kossuth Lajos utca 3. szám alatt (a volt CIB Bank helyiségeiben) kap-
nak helyet az anyakönyvvezetők, az esküvők és egyéb családi rendezvé-
nyek lebonyolítására pedig a városi könyvtár konferenciatermében, vagy 
a Királyi Váróban lesz lehetőség, az időpont egyeztetésre azonban a hely-
színeken lévő egyéb rendezvények miatt a korábbinál nagyobb hangsúlyt 
kell helyezni! 
Ügyintézés csak a fenti helyszíneken és a megadott időpontban, hétfőn 8 – 
18 óráig, és szerdán 8 -16.30 –ig lesz lehetőség a hét többi munkanapján, 
valamint a többi helyszínen kizárólag a szakmai háttérmunkák zajlanak 
majd. 

ISMÉTELTEN LEÍRJUK , HOGY AZ OKTÓBER 
UTOLSÓ HETÉBEN ZAJLÓ KÖLTÖZÉST KÖVETŐEN:

A Szabadság tér 6. szám alatt  dolgozik majd a polgármester és a jegyző, 
valamint a polgármesteri kabinet, a jegyzői iroda, és a költségvetési iroda.

A VÜSZI Kft. épületébe költöznek az alpolgármesterek, a városüzemel-
tető és vagyonkezelő iroda és a főépítészi iroda.

A Kossuth Lajos utca 3. szám alatt dolgoznak majd a közigazgatási és 
szociális iroda, illetve a hatósági iroda szakmai háttérmunkát végző mun-
katársai.

A Török Ignác Gimnázium melletti épületben pedig a közterület fel-
ügyelet munkatársait helyezik el. 

A LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSÁT AZ ÉPÜLETEK FALÁN 
TÁBLÁK FOGJÁK SEGÍTENI. 

Az átköltözés legjelentősebb szakasza október utolsó hete lesz. A polgár-
mesteri hivatal munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy 
ez idő alatt is – lehetőség szerint - ellássák a szükséges szolgáltatásokat. 
Várható, hogy ezen a héten az ügyfélfogadás az infrastruktúra átköltöz-
tetése miatt nem fog működni, ezért előre is a lakosság megértését kérik. 
Erről majd előzetesen tájékoztatást tesznek közzé. 

*** 
A Gödöllői Járási Hivatal két szervezeti egysége, a Gyámügyi Osztály ok-
tóber elsejétől, a Hatósági Osztály pedig október 8-ától a Kotlán Sándor 
u. 3. szám alatti épületben fogadja az ügyfeleket. Az ügyfélfogadási idők, 
a telefonszámok és az e-mail címek nem változnak. Az Okmányiroda vál-
tozatlanul a Polgármesteri Hivatalban folytatja tovább munkáját, ennek 
költözéséről – ami az Okmányiroda működését nem befolyásolja – a ké-
sőbbiekben adnak tájékoztatást. 

*** 
A költözést a Városháza műszaki állapota indokolja. Az épület statikai és 
szerkezeti megerősítésre szorul, a tetőszerkezetet és az azbeszt alapú bur-
kolólemez felhasználásával készült tetőteret vissza kell bontani, az épület 
energetikai rendszerét ki kell cserélni, a külső falazatot újjá kell építeni, a 
nyílászárókat ki kell cserélni. Az átépítés megalapozásához készített szak-
véleményben leírt feladatok megoldásához az épületet ki kell üríteni. 
A kiköltözésének menetéről lapunk folyamatosan tájékoztatja a la-
kosságot, de a részletes információkat a www.godollo.hu honlapon is 
megtalálják az érdeklődők.

négymilliós fejlesztés Az AluljáróbAn
Készül az új vízelvezető rendszer

Az ügyfélfogAdási rend nem változik

Költözik a Városháza

Az elmúlt hónapokban több al-
kalommal is hírt adtunk a Zöld 
Híd Régió Nonprofit Kft-nél ki-
alakult helyzetről, ahol azután 
vált kritikussá a helyzet, hogy 
tavasszal a NAV inkasszózta 
a cég számlájáról a környe-
zetvédelmi hatóság által meg-
állapított – tonnánként 6000 
forint – hulladék lerakási járu-
lék egy részét. A működési ne-
hézségekre már több mint két 
éve folyamatosan igyekeztek 
felhívni a figyelmet – érdemi 
eredmény nélkül. 

A két és fél évvel ezelőtti díjbe-
fagyasztás mellett az elmúlt idő-
szakban bevezetett lerakási járulék, 
E-útdíj, felügyeleti díj, telefon- és 
tranzakciós adó, valamint az elvárt 
béremelés folyamatosan lehetetlení-
tette el a működést, s már a korábban 
felhalmozott fejlesztési forrásokat 
emésztette fel. A projektvezetés több 
mint két év eredménytelen együtt-
működési kísérlet után a felelősség 

megállapításának kérdésében az Eu-
rópai Bizottsághoz fordult, s az aláb-
bi közleményt tette közzé. 
„Önkormányzati társulásunk 107 
tagönkormányzata a Zöld Híd Régió 
Nonprofit Kft. tulajdonosa. 107 te-
lepülésünk, 300 ezer lakosának hul-
ladékgazdálkodási közszolgáltatója 
továbbra is kényszerhelyzetben van. 

A bevételek nem fedezik a kiadáso-
kat, a díjmegállapítás jogát tőlünk, 
az önkormányzatoktól elvonták, 
felelős díjmegállapítás máig nincs. 
Az ország hulladékgazdálkodási 
infrastruktúrája és szervezettsége a 

korábbi hazai és EU támogatások el-
lenére leépülőben van.
A közegészségügyi és járványügyi 
veszélyhelyzetek elkerülése és a 
környezetbiztonság fenntartása ér-
dekében közszolgáltatónk továbbra 
is ellátja a kötelező önkormányzati 
feladatokat.
 A Zöld Híd Régió Nkft. semmilyen 
támogatást, pályázati forrást nem 
kapott. A társaság az Európai Uniós 
pályázattal kapcsolatos fenntartá-
si kötelezettségét jelentős részben 
felfüggesztette vagy megszüntette, 
hogy a működését biztosítani tudja.” 
                bj

Az európAi bizottsághoz fordult A zöld híd A kiAlAkult helyzet miAtt 
A hullAdékot továbbrA is elszállítják
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Igencsak kapkodhatják a fejü-
ket akik tanárként, diákként
vagy szülőként érintettjei az
oktatási életnek. A folyama-
tosan változó szabályok, elvá-
rásokat nem könnyű nyomon
követni. Ráadásul csupán egy
hónap telt el a tanévből, s már-
is sokan az érettségire készül-
nek… ami jövőre változni fog.

Egyre több diák él a lehetőséggel,
hogy előrehozott érettségit tegyen,
így csökkentve a gimnázium utolsó
évének terhelését, és így biztosítva
több időt a felvételire való felkészü-
lésre.
Az őszi írásbeli érettségi vizsgák

az idén október 9-től 22-ig tartanak,
a szóbelikre pedig november 5-20-ig
kerül sor.
Az érettségi egyik fontos válto-

zása, hogy 2016. január 1-je után
– tehát 2012 szeptemberében vagy
később kezdték el a középiskolát
–, ötven óra közösségi munkát kell
végezniük. Ez az érettségi-bizonyít-
vány kiadásának feltétele!
Az ötven órát három év alatt, a

9-11. osztályban kell teljesíteni: a
munkát „tömbösítve” is el lehet vé-
gezni, és – ha az iskola engedélyezi
– a nyári szünetben is lehet dolgoz-
ni. Csak olyan tevékenység számít,
aminek az elvégzéséért a diákok
nem kaptak fizetést, társadalmilag
hasznos, és valamelyik közösség ja-
vát szolgálja. Ez lehet egészségügyi,
szociális és jótékonysági, oktatási,
kulturális és közösségi, környezet-
és természetvédelmi, polgári és ka-
tasztrófavédelmi munka, illetve kö-
zös sport és szabadidős tevékenység

óvodáskorú, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel, idős emberekkel.
Az újabb változás 2017-ben kö-

vetkezik, amikor több ponton is
megváltozik a magyar nyelv és iro-
dalom érettségi.

Megváltozik a középszintű írás-
beli szövegalkotási feladatlapjának
szerkezete. A gyakorlati írásbeliség
feladata átkerül emelt szintről kö-
zépszintre és „Köznapi írásbeliség”
megnevezés alatt az érveléssel kerül
egy párba, tehát a gyakorlati szöveg-
alkotás és az érvelés között választ-
hatnak a vizsgázók, középszinten
pedig műértelmező és a műveket
összehasonlító feladat közül lehet
választani.
Az emelt szintű írásbeli első fel-

adata emelt szintű szövegértési és
műveltségi feladatsor lesz, mivel a
szakirányú továbbtanulásnál elen-
gedhetetlen kompetencia a szakirá-
nyú szövegértés.
A szóbeli tételek száma nem vál-

tozik. Az anyanyelvben két korábbi
témakör összevonásával új témakör
jön létre „Ember és nyelvhasználat”

néven, valamint a regionális és inter-
kulturális témakör része lett a hatá-
ron túli magyar irodalom.
Több ponton változik az értéke-

lés is. Az egyik – amivel nagyon
sok szakember nem ért egyet – hogy

2017-től a jó helyesírás nem elvárt
lesz, hanem jutalmazni fogják, akik
pedig helytelenül írnak valamit, nem
kapnak érte hibapontokat.
Változik a pontozás is. A kö-

zépszintű műelemző feladat ponto-
zása: a tartalmi minőség – 25 pontot,
a nyelvi minőség (szövegszerkezet
– 5 pont; stílus – 5 pont; nyelvhelyes-
ség – 5 pont, helyesírás 8, íráskép 2)
szintén 25 pontot ér majd.

A középszintű szóbeli vizsga értéke-
lése három részből tevődik össze: Tar-
talmi minőség, irodalom: 25 pont, Tar-
talmi minőség, magyar nyelv: 10 pont,
A felelet nyelvi minősége: 15 pont.
Emelt szinten a reflektáló és a

műelemző szövegek értékelése egy-
mástól függetlenül történik majd. A
műértelmező feladat pontértéke: 30
pont, a reflektáló feladat pontértéke:
20 pont lesz. (k.j.)

Folyamatosak a változások

Kezdődnek az őszi érettségik

külFöldi hallgatók tanévnyitója a sziE-n

Brazília, India és Nigéria az élen
A jelenlegi tanévben 89 or-
szágból közel 1400 külföldi
hallgató tanul a Szent István
Egyetem hét karán, akik a kü-
lönböző ösztöndíj-lehetősé-
geknek köszönhetően rész-,
illetve teljes képzésben ve-
hetnek részt alap, mester és
doktori szinten. Az Európán
kívüli küldő országok között
megtalálható – a teljesség
igénye nélkül – Brazília, In-
dia, Nigéria, Irak, Fidzsi-szige-
tek, Algéria, Gambia, Kongó,
Kenya, Ruanda, Botswana, Üz-
begisztán, Japán és Dél-Korea,
tudtuk meg a nemzetközi hall-
gatók tanévnyitó ünnepségén,
amit szeptember 29-én tartot-
tak Gödöllőn.

Az ünnepségre meghívást kapott
Brazília, India és Nigéria nagykö-
vete is, mivel ezen országok küld-
ték a legtöbb hallgatót a SZIE-re az
Európán kívüli térségből és az adott
kontinensről. Valter Pecly Morei-
ra, Brazília, Rahul Chhabra, India
nagykövete, valamint Muhamma-
du Sani Yunusa, Nigéria ideiglenes
ügyvivője, előadásaikban köszöntöt-
ték az ünnepély résztvevőit, majd a

felsőoktatás és a nemzetközi kapcso-
latok jelentőségét emelték ki. Végül
az országaikból érkezett hallgatóikat
bátorították arra, hogy lehetőségeiket
aktívan használják ki, illetve hogy az
elsajátítottakat hatékonyan haszno-
sítsák.
Tóth Katalin, a Földművelésügyi

Minisztérium nemzetközi ügyekért
felelős helyettes államtitkára el-
mondta, a tárca által finanszírozott
ösztöndíjprogram 2007-ben indult,
és a fejlődő országokból érkező hall-
gatók magyarországi agrárképzését
támogatja. Az ösztöndíjas támoga-
tást a minisztérium azért tartja ki-
emelt fontosságúnak, mert meggyő-

ződése, hogy alacsony jövedelmű,
élelmiszerhiányos országok részére a
támogatás leghatékonyabban a tudás
átadásával történhet.
A hallgatók képviseletében Alieu

Gibba, a Gazdálkodás és Szervezés-
tudományok Doktori Iskola hallgató-
ja szólt a résztvevőkhöz. Többször is
hangsúlyozta a hallgatók tanulmányi
eredményeinek jelentőségét, hiszen,
mint mondta: „Az egyetem veletek
kezdődik.”
A programot a „Gödöllei legé-

nyek” énekcsokra, Benedek Kriszti-
na és Pertis Szabolcs népi hangsze-
rekkel kísért előadása színesítette.

(www.szie.hu)

Talán nyugodtan mondhatjuk, elégtelenre vizsgáztak a magyar diákok szövegértésből,
legalábbis a nemzetközi PISA-felmérés adatai szerint. A nemrég nyilvánosságra hozott
adatok szerint nebulóinknak 34 országból mindössze a 30. helyen sikerült végeznünk. A
tanulók félvállról vették a felmérést – sokan bele sem kezdtek a feladatok megoldásába.
Az OECD oldalán közzétették a 2012-es PISA-felmérések eredményeit. A tesztek azt

mérték, hogy a 15 évesnél idősebb tanulók számítógépes ismeretei hogyan függnek össze
a szövegértési és természettudományos alapkészségekkel. Fontos része volt a felmérésnek
a diákok digitális szövegértési képessége is.

Ahogy a tanulmány készítői írták, ma már megkerülhetetlen a számítógép használata a tanulásban, de ha nem sze-
retnénk egy olyan generációt, akik nem okosabbak a saját telefonjuknál, sürgős változtatásokra van szükség. Meglepő
eredmény, hogy az egyáltalán nem javítja a teljesítményt, ha infokommunikációs eszközök segítségével tanulnak a diá-
kok. Ellenkezőleg, matekból például rosszabbul teljesítettek azokban az iskolákban, ahol sok számítógépet használnak a
tanulók. Ahol csak néha használnak számítógépet, ott jobbak lettek az eredmények.
A kutatók úgy vélik, nagy különbség van az internetes és a nyomtatott könyvek olvasása között. A netes szövegek in-

teraktívabbak, de ettől könnyebben elkalandozik az olvasók figyelme. A könyvekben szereplő narratív leírások pedig már
sokkal nehezebben érthetőek a mai diákok számára.
Az internetes szövegértéssel azt mérték fel, hogy a tanulók mennyire összeszedetten interneteznek. A feladatkor hasz-

nált gépeken egy nyomkövető program futott, amely naplózta, hova kattintanak, mennyi időt töltenek egy-egy oldalon a
feladat megoldása során. A magyar diákoknak gyakran nehézkes volt az információk megtalálása, rossz helyekre kattin-
tottak, és sokáig tartott megtalálniuk a válaszokat.
A szövegértés teszteken folyamatosan romlik a magyar diákok teljesítménye, a 2014-es felmérések alapján már a diá-

kok 20 százaléka tekinthető funkcionális analfabétának.
Amagyaroknál már csak a brazil, az egyesült arab emirátusokbeli és a kolumbiai diákok teljesítettek rosszabbul. A di-

gitális feladatokat a leggyorsabban az ausztrál, kanadai, francia és amerikai diákok oldották meg, azonban ők viszonylag
gyakran hibáztak.Amagyar diákokra kevésbé volt jellemző, hogy sokat vesződtek egyes nehezebb feladatokkal, és sokan
voltak, akik bele sem kezdtek azokba.
A teszt legnehezebb feladatát a szingapúri tanulók 70 százaléka oldotta meg helyesen – az OECD átlag 40 százalék volt,

míg a magyar diákoknak csak 25 százaléka tudott megbirkózni azzal. A magyar diákok között különösen sokan voltak,
akik bele sem kezdtek a digitális feladatba. Az OECD-országokban átlagosan 9 százalék volt ezen tanulók aránya, míg
Magyarországon 20 százalék. (forrás: Eduline.hu, Középsuli.hu)
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nEm tudják, mit olvasnak és hamar FEladják

Rossz eredményt hozott a PISA-felmérés

Az oktatási reform eredmé-
nyeként önértékelési csopor-
toknak kell alakulni az isko-
lákban. Az önértékelésnek
három szintje van: az intéz-
mény, a vezető és a pedagó-
gus. Az ötéves önértékelési
programot az intézményveze-
tő dolgozza ki: őt a kinevezés
utáni második és negyedik
évben, a tanárokat pedig két-
évente értékelik.

Az önértékelést végző Pedagógus
Önértékelési Csoportok, vagyis
PÖCS-ök feladata lesz az éves önér-
tékelési terv elkészítése és feltöltése
az Oktatási Hivatal által működtetett
online felületre, az önértékelés elő-
készítése és megtervezése, a taná-
rok, szülők, diákok tájékoztatása, az
önértékelésbe bevont pedagógusok
felkészítése és támogatása.
Az önértékelés alapját ugyanazok

a területek és kompetenciák adják,
amelyeket a pedagógusminősítés
során vizsgálnak, mint például a te-
vékenységek tervezése és a megva-
lósításukhoz szükséges önreflexió; a
tanulás támogatása; a tanuló szemé-
lyiségének fejlesztése, az egyéni bá-
násmód érvényesülése; a nyitottság

és esélyteremtés; a pedagógiai fo-
lyamatok és a tanulók személyiség-
fejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése stb.
A szülőknek szánt kérdésekben

olyan témák szerepelnek, mint a tan-
anyag követhetősége, az igazságos
és rendszeres számonkérés, a házi
feladatok ellenőrzése, a korrepetá-
lásra való hajlandóság, a közösség-
építés, vagy a diákok véleményének
a meghallgatása.
A tanároknak a kollégájukat töb-

bek között az alapján kell értékelni-
ük, hogy mennyire ismeri a Nemzeti
Alaptanterv szerinti tantárgyi köve-
telményeket, áttekinthetőek-e a be-
számolói, alapos-e a dokumentáció-
ja, nevelési kérdésekben konzultál-e
velük.
A rengeteg adminisztrációval járó

feladatot a pedagógusok jelentős ré-
sze épp úgy kínosnak érzi, mint az
elnevezést. A Történelemtanárok
25. Országos Konferenciája erre
vonatkozóan állásfoglalást adott ki,
amiben megtévesztőnek minősítik a
megnevezést és kínosnak a betűszót.
Szerintük nem önértékelésről van
szó, hanem központi előírások alap-
ján történő, több körben megvalósí-
tandó ellenőrzésről. (ny.f.)

a tanárok szErint ciki az ElnEvEzés

PÖCS: Rengeteg a feladat
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Bár a a gödöllői waldorf kö-
zösség szeptember 26-ra ter-
vezett, gondosan előkészített 
és sokak által várt Mihály-na-
pi Családünnepét elmosta az 
eső, Szent Mihály napján már 
az időjárás jóval kedvezőbb 
viszonyai közepette sikerült 
megrendezni a waldorf isko-
lákban és óvodákban nagy 
hagyománnyal bíró gyönyörű 
ünnepet.

Szeptember 29-én, mint minden év-
ben, a Gödöllői Waldorf Iskola apra-
ja-nagyja, tanárok, diákok és szülők 
egyaránt, már a hajnali sötétségben 
összegyűltek: énekkel, zenével vár-
ták, hogy a Gödöllői-dombság lankái 
mögül kibukkanjon a Nap – ezen a 
jeles napon, Szent Mihály ünnepén.
Pár nappal vagyunk az őszi napéje-
gyenlőség után, a napok újra rövi-
dülnek, nő a sötétség. A nyár bősége, 
zsongása már csak emlék, a termé-
szet erői lassan visszahúzódnak a 
hideg föld alá, és a melegséget, az 
életet az embernek immár magában 
kell megkeresnie, megteremtenie. 
Szükségünk van a bátorságra, a bel-
ső erőre, hogy szembe tudjunk nézni 
a kihívásokkal, és legfőképp: saját 

magunkkal. Ahogy Szent Mihály a 
sárkányt győzte le, úgy kell nekünk 
is legyőznünk a bennünk lakozó sár-
kányt – félelmeinket, gyengeségein-
ket.
A gyermekek előtt mindez termé-
szetesen szimbólumokban jelenik 
meg: miután a napfelkeltét követően 
elsétáltak az iskolához, ahol a szü-
lők által készített bőségreggeli várta 
őket, a hetedikesek által bemutatott 
Sárkányjáték után különféle próbá-
kon bizonyíthatták bátorságukat és 
erejüket. A nagyobbak bátorságpró-
bát készítettek a kisebb évfolyamok 
számára, a gyerekek kötélpályán és 

különféle ügyességi játékokban te-
hették próbára ügyességüket, a ko-
vácsolás során erejüket, sárkányt 
készítettek és a magasba reptették 
azokat. Aki minden próbát kiállt, egy 
kis fehér kavicsot kapott, amelyet 
egy mérleg egyik serpenyőjébe gyűj-
töttek – a nap végére ez a sok apró 
kavics lehúzta a másik serpenyőben 
lévő nagy fekete követ. Láthatták, 
hogy a legapróbb cselekedetnek is 
van súlya, ahogy azt is, hogy a kö-
zösség erejével a legnagyobb nehéz-
ségis leküzdhető.
Az aprók sem maradtak ki Szent 
Mihály napjának ünnepléséből: a 
gödöllői waldorf óvodások – hagyo-
mányaikhoz híven – ezen a napon a 
Kastélyparkban családjukkal együtt 
sárkányt eregettek, hazulról hozott 

finomságokkal vendégelték meg 
egymást, és jó hangulatban töltötték 
el ezt a verőfényes napot.
                                 Skarka Cecília

Tovább szurkolhatunk a Gö-
döllő Táncegyüttes fiatal te-
hetségeinek a FÖLSZÁLLOTT 
A PÁVA – 2015 a gyermekeké! 
címmel meghirdetett tehet-
ségkutatón.

Tóth Judit és Moussa Ahmed ta-
nítványai püspökhatvani táncokkal 
mutatkoztak be a verseny debreceni 
területi válogatóján,amit október 2-án 
láthattak a televíziónézők. 

A gödöllői táncosok elnyerték a zsű-
ri tetszését és tovább juttatták őket az 
országos elődöntőbe, amire november-
ben kerül sor. 
A budapesti területi válogatót, szep-
tember 25-én közvetítette a Duna TV, 
amiben a Gödöllei Legények is meg-
mérették magukat és bár kategóriájuk 

győztesei lettek, a következő műsorok-
ban már nem láthatjuk őket. 
A Gödöllei Legényekre azonban sok 
szép feladat vár. A Chopin Zenei AMI 
népi énekes növendékei, Benedek 
Krisztina tanítványai többek között a 

Talamba Ütőgyüttes vendégei lesznek 
február 21-én a Művészetek Palotá-
jában. Sokoldalúságukat bizonyítja, 
hogy Hidvégi László, Hidvégi Zsom-
bor és Teszáry Mátyás szerepeltek a 

Horváth Zoltán által rendezett, nem-
rég bemutatott Olivér c. musical-ben. 
Sőt, a főszereplő Twist Olivért Hidvé-
gi László alakította nagy sikerrel, akit 
korábban már több a Gödöllői Fiatal 
Művészek Egyesülete által bemutatott 
musical főszerepében láthatott a kö-
zönség.       jk

TovábbjuToTTak a gödöllői Táncosok

Fölszállott a páva
„SZENT MIHÁLYNAK SZÁRNYA TÁRVA, 
AZ EGÉSZ FÖLDET ÚGY VIGYÁZZA…” 

A Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete a 72 óra komp-
romisszumok nélkül szervezőivel őszi városszépítési 
hétvégét szervez. Az akció keretein belül az alábbi hely-
színeken és időpontokban lehet csatlakozni önkéntese-
inkhez:

• BLAHÁÉRT TÁRSASÁG
2015. október 8., 15 óra, Gödöllő, Hegy utca /Molly domb/

• ALVÉGI CIVIL TÁRSASÁG
2015. október 10., 14 óra, Gödöllő, Gébics utcai játszótér

• VIRÁGOS MÁRIABESNYŐÉRT EGYESÜLETE
2015. október 10., 14 óra, Gödöllő, Kapucinusok tere parkoló (Nagyboldogasszony Bazilika)

• HARASZT EGYESÜLET, KERTVÁROSI EGYESÜLET, GÖDÖLLŐ VÁROSKÖZPONTI LAKÓTELEPÉRT EGYESÜLET
2015. október 10., 15 óra, Gödöllő, Városi temető (Dózsa György út)

• TÜNDÉRKERT EGYESÜLETE
2015. október 10., 16 óra, Gödöllő, Egyetem téri játszótér

A tavalyi nagyszabású 25 éves ju-
bileumi Blues Kocsma megabuli 
után sincs megállás. Negyed század 
+1! Igen, ennyi ideje már, hogy egy 
legendás klub, a Blues Kocsma el-
indult Gödöllőn. Elindult és zaka-
tolt, tévé, internet és mobiltelefon 
nélkül, mindenféle reklámot nélkü-
lözve... A hír szájhagyomány útján 
terjedt és minden szombat este ott 
volt 2-300 fiatal, meg persze az élő 

muzsika.
Idén is a Tra-
fo Club falai 
között tartjuk 
október 16-án 
az idei Blues 
Kocsma osz-
tálytalálkozót. 
M e g n y u g t a -
tunk minden-
kit: most nem 

tervezünk 4.5 órás muzsikálást  és 
számtalan vendéget sem hív-
tunk meg, de azért lesz egy-
két ismerős arc; jár annyi 
ennek a korosztálynak, hogy 
évente egyszer összejöjjünk. 
Igaz, hogy 1989 óta már mi-
nimum két generáció nőt fel, 
de természetesen őket is szí-
vesen látjuk ezen a komplett 
időutazáson. Az infláció is 

kegyes lesz hozzánk, mivel a belé-
pő mellé két korsó csapolt sörital 
jár, darabonként 26 Ft-os áron. A 
régi érzést pedig a GOOD MOR-
NING GÖDÖLLŐ ROCK BAND 
nyomja (Gilián Gábor, Lőrincz 
Károly, Megyesi Balázs, Sallai Ti-
bor, Végh Miklós), az előzenekari 
posztot a club felkérésére – a lapunk 
hasábjain korábban bemutatott –  
Fonogram-díjra jelölt Asphalt Hor-
semen látja el. Mindenkit szeretettel 
várunk! Belépő 20 óráig 500 Ft, utá-
na 999 Ft. Gyertek!

Blues Kocsma – Negyed század +1 

Városszépítési hétvége

Bokor Árpád
Gödöllői Városrészek Civil Egyesületének

elnöke

Kérjük kéziszerszámot, kesztyűt hozzanak 

magukkal.
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Nem vagyunk tökéletesek, pedig min-
denki más az. Mindenkinek jobban 
megy, mindenki csinosabb, jóképűbb, 
jobb kocsija van és sokkal jobb helyen 
volt nyaralni, mint mi. Csak néhány do-
log, ami frusztrálja korunk emberét, aki 
kétségbeesetten igyekszik a legtöbbet 
kihozni magából, és olyan tökéletesnek 
tűnni, mint az ünnepelt sorozatsztárok.
Rengeteg gátlás és félelem van bennünk 
még a legegyszerűbb helyzetekben is – 
rettegünk attól, hogy ha megmutatunk 
magunkból valamit, akkor kitesszük 
magunkat mások kritikájának, ítéleté-
nek, elutasításának.
Sokkal egyszerűbbnek tűnik, ha inkább 
elrejtőzünk a szerepeink mögé, ha nem 
mondjuk ki, amit gondolunk, ha nem 
fejezzük ki, amit érzünk, mert így nem 
szolgáltatjuk ki magunkat annak, hogy 
mások nem fogadnak el és nem szeret-
nek bennünket.
Azon erőlködünk egész életünkben, 
hogy másoknak megfeleljünk, hogy ne 
gondoljanak rosszat rólunk, ne szóljanak 
meg, ne bántsanak minket, miközben 

önmagunkat cserbenhagyjuk.
Éljük-e, élhetjük-e így az életünket?  
Almási Kitti – mint mindig – most is 
számtalan példán keresztül mutatja meg, 
milyen tévhitek, torzult önképek és mo-
dellek teszik tönkre mindennapjainkat, 
s egyúttal igyekszik segíteni a gátlások 
leküzdésében, rávezetni a kiútra.  Hi-
szen a feladat nem is olyan bonyolult, 
mint amilyennek elsőre tűnik. Egy-egy 
dilemma esetében nem is biztos, hogy 
mást kellene tenni, mint feltenni ma-
gunknak a kérdést: mi van akkor, ha 

a valós énünket vállaljuk fel, ha nem 
bújunk álarc mögé. Hogy esetleg ez nem 
fog annyira tetszeni a külvilágnak? És 
akkor mi van?! A pszichológus tapasz-
talatai szerint sokszor meglepő a válasz: 
semmi. Tovább lépünk, és sokszor nem 
is olyan nehezen, mint ahogyan attól 
tartottunk. Visszatekintve pedig mindig 
megbánjuk, ha nem tesszük meg, ami 
igazán fontos lett volna számunkra, ha 
elszalasztjuk azokat a lehetőségeket, 
amelyek által azzá lehetnénk, akik lenni 
szeretnénk. 
Igen, vannak az életben rettenetesen ne-
héz és ijesztő helyzetek, amikor termé-
szetes, hogy félünk - mint ahogy olyan 
mély felnőttkori gátlások és szorongá-
sok is, amelyek korai sérülésekből fa-
kadnak, így gyakorlatilag beleíródtak a 
sejtjeinkbe. Ilyenkor valóban nem köny-
nyű a dolgunk - de vannak eszközök a 
kezünkben, és szó sincs arról, hogy ebbe 
bele kellene törődnünk, hogy ne élhet-
nénk bátran és hitelesen az életünket, ha 
így akarjuk, és erőfeszítést teszünk érte. 
Ami azonban a legfontosabb, akarat kell 
hozzá. A paciens akarata nélkül ugyanis 
a szakember is tehetetlen- hangsúlyozza 
a szerző. (Almási Kitti: Bátran élni, fé-
lelmeink és gátlásaink leküzdése)      jk

A BAgoly könyvesBolt AjánlAtA

És akkor mi van?

(Folytatás az 1. oldalról) 

Az esten Kovács Márton, Bernácz Ábel,-
Berkó Domonkos, Szabó Máté, Pálhe-
gyi Ármin, Szilágyi Benjamin, Liska 
Dóra, Tribol Máté, Róde Ádám, Juhász 
Enikő, Sivadó Zsófia, Retzler Zsófia, Ta-
más Vanessza, Kőműves Júlia, Sivadó 
Anna, Árki Lili, Berényi Noémi, Dévai 
Lilla, Herczog Anna, Szabó Enikő, Szé-
nási Kata, Székelyhidi Zsófi, Szabó Pet-
ra, Nagy Balázs, Lázár Bíborka, Gecse 
Júlia, Asztalos Dorottya, Szabó Mátyás 
Andor, Ella Tege, Csuja Dániel és Jan-
csó Edit lépett színpadra.
Zongorán és csembalón kísért Fodor 
László, Barta Katalin és Ferenczy Be-
áta, a felkészítő tanárok Fodor László, 
Szkordiliszné dr. Czitrovszky Ilona, 
Barta Katalin, Braun Julianna, dr. Bali 

János, Béres Ágota, Gordos Éva, Deák-
né Ella Beatrix, Sivadóné Benyus Hed-
vig, Ella Attila, Balogh Ágnes, Lázárné 
Nagy Andrea és Lázár Attila voltak. 
Az eseményből a tervek szerint fotóki-
állítás is készül, a tervek szerint ezentúl 
mindig az itt készült képekkel díszítik 
majd a zeneiskola lépcsőházát – árulta el 
lapunknak Buka Enikő, aki azt is elmon-
ta, a későbbiekben pályázati forrásokat 
is szeretnének igénybe annak érdekében, 
hogy mindig ilyen rangos, nagyszabású 
eseménnyel ünnepelhessék meg a zene vi-
lágnapját.           jk

Október 9. és 11. között ismét egy 
varázslatos hangszeré, a hárfáé 
lesz a főszerep, ekkor rendezik 
meg a 17. Gödöllői Nemzetközi 
Hárfafesztivált.
Az MVM Koncertek keretében, a 
Gödöllői Királyi Kastélyban meg-
rendezésre kerülő fesztivált a cseh 
Jana Bousková nyitja meg október 
9-én, pénteken este, aki többek 
között a brüsszeli és a prágai ze-
neakadémia professzora.  A kiváló 
művész a tavalyi fesztiválon – már 
a koncertje helyszínén elszenve-
dett balesete miatt – elmaradt est-
jét pótolja. A hangversenyre Vigh 
Andrea tervezett koncertje he-
lyett kerül sor, aki a múlt évben 
megmentette a fesztivált, amikor 
„beugrott” a sérült művészkolléga 

helyett.  Az est folyamán 
többek között Smeta-

na-Trnecek népszerű Moldva Fan-
táziáját is hallhatja majd a közön-
ség. 
A közönség szombaton és vasár-
nap este a francia Marie-Pierre 
Langlamet, a Berlini Filharmo-
nikusok szólóhárfása, valamint 
a japán származású, Londonban 
született Naoko Yoshino, a hárfa-
repertoár elhívatott megújítója est-
jeit hallgathatja meg, amelyeken 
két hárfára írt művek és átiratok is 
elhangzanak a szóló hárfadarabok 
mellett. Mindketten a nemzetközi 
hangversenyélet kiemelkedő alak-
jai, a világ legjelentősebb hárfaver-
senyeinek győztesei.
Vigh Andrea hárfaművész, a fesz-
tivál művészeti vezetője – a Ze-
neakadémia rektora –, így az idén 

nem ad szólóhangversenyt, a fiata-
lok számára azonban október 9-én, 
pénteken délután és szombaton 
délelőtt Gulyás Csilla hárfamű-
vésszel kurzust tart. A fesztivál 
ugyanis nem csak a rangos hang-
versenyekről híres, hanem a tehet-
ségeknek adott lehetőségekről is. A 
fiatal hárfaművészek bemutatkozá-
sára fiatal hárfaművészek bemutat-
kozására vasárnap 11 órakor kerül. 
A koncertek mellett hárfakiállítás 
is várja az érdeklődőket a kastély-
ban, ahol Anne-Marie és Gérard 
David (Svájc), valamint a Salvi, a 
Lyon & Healy és a Camac hárfa-
gyárak csodálatos hangszereivel 
ismerkedhetnek meg, amiket nem 
csak megcsodálni lehet, hanem a 
hangversenyek előtt és után meg is 
szólaltathatnak a koncertekre láto-
gatók.                        bj

A múlt szombattól négy 
egymást követő estén 
mutatta be a Garabonciás 
Színtársulat (kiegészülve 
néhány vendégfellépővel) 
az újromantika kiemelkedő 
képviselője, Edmond Ros-
tand: Cyrano de Bergerac 
című darabját a Művésze-
tek Háza Színháztermében. 
Üdítő színfoltok a XXI. századi színpa-
dokon az olyan előadások, amelyek nem 
helyezik mai koordináták közé sem a 
színhelyt, sem a történetet. Ilyen a Dam-
janich iskola bázisán létrejött, az oktatást 
a drámapedagógia eszközeivel segítő 
színtársulat produkciója is. A társulat a 

múlt év novembere 
óta készült a darab 
korhű bemutatására.  
De ki is Cyrano? 
Nagy orrú lovag, aki-
nek kötekedő, pár-
bajhősködő viselkedése érzékeny szívet 

és nagy titkot leplez. Féktelen, 
vidám és bátor legény, hűséges jó 
barát is, de jelenlétében orrot, nát-
hát és effélét említeni tilos. Mert 
nagy orrát finom szellemességgel 
maga gúnyolja ugyan, de mástól 
nem tűri el a célzást. Vajon mi-
ért ilyen érzékeny Cyrano? Miért 
bántja ezt a sziporkázóan szelle-

mes, szó- és kardpárbajban egyaránt ki-
váló rettenthetetlen daliát, hogy nagy az 
orra? Mert szerelmes. De a szép Roxán-
nak nem elég a ragyogó szellem, szíve 
választottjában inkább a csinos külsőt ér-
tékelné. Rostand XIX. század végén szü-
letett, 1897-ben bemutatott édes-bús drá-
mája a műfaj egyik klasszikusa. Hősével 
könnyű azonosulni, hiszen a romantikus 
ember ideáltípusát testesíti meg és valljuk 

meg őszintén, melyikünkben nem élnek 
ezek az érzések?
A darabban közreműködtek:
Cyrano: Gémesi György; Roxán: Már-
ton Emese; Christian: Gémesi Gergely; 
Guiche: Füle Sándor; Ra-
gueneau: Koós György; 
Le Bret: Nagy Zoltán; 
Carbon: Sárközi István; 
Ligniere: Hernádi Zsolt; 
Liza: Monori Ágnes; Mont-
fleury, barát: Fejes József 

Endre; Valvert vicomte:  
L. Péterfi Csaba; Duenna, 
Klára nővér: Kósa Esz-
ter; édességek őre: Kato-
na Zsófia; apród, poéta, 
kadét: Katona Roland; 
apród, poéta, kadét: Valas- 
tyán Gergő; hölgy, Mat-
her Margherite: Szanyi 
Kati; hölgy, Martha nővér: 

Mészáros Beáta. Zene: Szitha Miklós; 
díszlet: Hernádi Zsolt; asszisztens: Kár-
mán Katalin. Rendezte: Mészáros Beá-
ta.                                                           lt

Időutazás a Zene Világnapja alkalmábólIsmét Hárfa Fesztivál

A gArABonciás színtársulAt BemutAtójA

Cyrano
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IdőszakI kIállítás a városI múzeumban

A polinéz szigetvilág üzenete
nemzetI gyásznap

Az aradi tizenhárom

a múlt tItkaInak nyomában

Múzeumok Őszi Fesztiválja

A Gödöllői Városi Múzeum
Üzenet a távoli szigetvilágból -
Polinézia művészete című leg-
újabb időszaki kiállítását szep-
tember 29-én nyitotta meg
Vargyas Gábor néprajzkutató.
Az eseményen Pecze Dániel
alpolgármester mondott kö-
szöntőt. A Művészetek Kertje
tematikus év és a GödöllŐsz
Fesztivál programjához kap-
csolódó tárlaton Ignácz Fe-
renc tapái mellett Alfred Fal-
chetto Teururai alkotásaiból
és fotóiból láthatnak ízelítőt
az érdeklődök.

Polinézia korán francia és brit gyar-
mati függésbe került, aminek követ-
keztében társadalma, szellemi és tár-
gyi kultúrája gyökeresen átalakult,
hangsúlyozta megnyitójában Var-
gyas Gábor. AMarquises-szigetcso-
port ma Franciaország tengeren túli
területe, lakosai francia állampolgá-

rok. Minden helyi lakosra egy vagy
„háromnegyed” turista esik.
Ignácz Ferenc hosszú éveket töl-

tött pénzkereső munkával Polinéziá-
ban, majd lokálpatrióta buzgalommal
kísérve Gödöllőnek adományozta a
több ezer darabból álló, sok tekin-
tetben egyedülálló értéket képviselő
néprajzi gyűjteményét. Antoni Judit
régész-néprajzkutató, a vissza-visz-
szatérő gödöllői Ignácz-kiállítások
rendezője állhatatos munkájának
eredményeként szaktudományos
eseménnyé váltak a tárlatok, hang-
súlyozta Vargyas Gábor. Az Ignácz-
gyűjtemény elnyerte méltó
rangját a hazai gyűjtemények
között.
Antoni Judit egyik uta-

zásán ismerkedett meg a ki-
emelkedően tehetséges poli-
néz férfival,Alfred Falchetto
Teururaival, aki a férje lett, s
aki Magyarországra költözött
és régész-technikusként dol-
gozik. Népművészeti alko-
tásaiban a különböző orszá-

gok múzeumaiban fellelhető eredeti
anyagokat is tanulmányozva örökíti
át polinézek ősi motívumait.
Pecze Dániel alpolgármester el-

mondta, európai szemmel nézve a
Polinéz szigetvilág még őrzi azt a
paradicsominak tekintett állapotot,
amiben az ember együtt él a ter-
mészettel és nem a természetből él.
Ebből a szimbiózisból kell levonni
a tanulságot a magunk számára is:
igyekezzünk megóvni a bennünket
körülvevő, nem végtelen, de védte-
len természeti erőforrásokat.

(l.t.)

Október 1-jén nyílt meg Szige-
ti Tamás „Da capo” című kiál-
lítása a Művészetek Házában.
A fotós magyar és külföldi ze-
nészek egykori és mai portréit
állította kontrasztba egy fény-
képen keresztül.

Ahogy elmondta: a kiállítás ötletét,
alapját adó fotókat 1978 és 1986 kö-
zött készítette, majd 2012-ben gon-
dolt arra, hogy visszaugorva saját
fotográfusi pályája elejére, elővegye
a régi negatívokat és megkérje az
arra vállalkozó művészeket, hogy

vegyenek részt egy kis időutazáson.
Ehhez jó néhány esetben valóságos
utazás is társult, így például Placido

Domingót Bécsben kereste fel, ahol
kb. 3 exponálásra volt lehetősége,

ideje, hogy szembesítse
a művészt egykori ön-
magával.
De számára minden

alkalom nagy élmény
volt. Gyakran jutott idő
néhány percnyi beszél-
getésre is. Felelevened-
tek régi emlékek kon-
certekről, hangulatokról,
szóba jöttek régen látott
kollégák, muzsikustár-

sak. Jó volt együtt áttekinteni egy ki-
csit az elmúlt évtizedeket, da capo...

(k.j.)

Szeptember 28-án kezdődött
és november 15-ig tart a Mú-
zeumok Őszi Fesztiválja, ami
számtalan érdekes progra-
mot tartogat azok számára,
akik szeretik alaposabban is
megismerni a múlt titkait. A
rendezvénysorozat az idén ju-
bilál, 10. alkalommal rendezik
meg, s a Gödöllői Városi Mú-
zeum és a Királyi Kastély idén
is több érdekes programmal
kapcsolódik be az országos
programba.

A Gödöllői Városi Múzeum az Üze-
net a távoli szigetvilágból című ki-

állítással nyitotta
meg a rendezvény-
sorozatot, de e
mellett több érde-
kességet is kínál-
nak.
Ismét rendeznek

kamarakiállítást,
amelyen ez alka-
lommal az egyszer
volt, de mára már
eltűnt, és a fiatalok
által nem ismert
mesterségek egy-
egy szép és szimbolikus műtárgyda-
rabját mutatják be, amit az iskolás
csoportok nem csak kézbe vehetnek

(természetesen műtárgyvédel-
mi okok miatt csak cérnakesz-
tyűben!) hanem játszhatnak
is egyet a tárgyakról készült
részletfotók segítségével.
A fesztivál ez alkalommal

különös hangsúlyt fektet az
óvodapedagógusok megszólí-
tására, október 12-én rendezik
meg az „óvodapedagógusok
napját” amikor is a Tündér-
kert című múzeumpedagógiai
programsorozattal ismertetik
meg az érdeklődőket.
A múzeumi programsoro-

zatot egy különleges előadás
zárja november 8-án Mű-

helytitkok (Mesterségek nyomában)
címmel. Ezen a Magyar Képzőmű-
vészeti Egyetem végzőseinek diplo-
mamunkaként helyreállított műtár-
gyait és rekonstrukcióit mutatják be
a nagyközönségnek, a helyreállítás
folyamatát pedig egy előadódélután
keretein belül ismertetik.
A Gödöllői Királyi Kastélyban

október 17-én rendeznek a Múzeu-
mok Őszi Fesztiváljához kapcsolódó
programokat, amikor többek között
bepillanthatnak a papírrestaurátor
munkájába, a vállalkozó szellemű-
eket pedig padlástúra, a 16 éven fe-
lülieket a Kódfejtők éjszakája várja
zárás után, amikor is egy kódfejtős,
izgalmas játékkezdődik a múzeum
tereiben.

(ny.f.)

Lapunk megjelenésekor, október
6-án országszerte „az aradi tizenhá-
romra” emlékeznek. Nincs ez más-
ként Gödöllőn sem, ahol nagy hang-
súlyt kap a vértanúk előtti főhajtás,
hiszen a kivégzettek között volt a
gödöllői születésű Török Ignác tá-
bornok is, és itt élt
egy ideig Damja-
nich János özve-
gye is.
Az 1848/49-es

szabadságharc le-
verését követően
a császári haditör-
vényszék ítélete
alapján október
6-án, Aradon ki-
végezték a ma-
gyar honvédse-
reg 12 tábornokát és egy ezredesét:
Aulich Lajost, Damjanich Jánost,
Dessewffy Arisztidet, Kiss Ernőt,
Knézich Károlyt, Lahner Györgyöt,
Lázár Vilmost, Leiningen-Wester-
burg Károlyt, Nagysándor Józsefet,
Pöltenberg Ernőt, Schweidel Józse-

fet, Török Ignácot és Vécsey Ká-
rolyt, illetve Pesten gróf Batthyány
Lajost, hazánk első miniszterelnökét.
Damjanich János nevét ma váro-

sunkban iskola és utca őrzi épp úgy
mint Török Ignácét, akinek minde-
mellett két szobra is megtalálható.

A magyar kormány 2001. no-
vember 24-én október 6-át nemzeti
gyásznappá nyilvánította. A gödöl-
lőiek ezek a napon a Török Ignác
Gimnázium előtt lévő szobornál em-
lékeznek a tizenhárom vértanúra.

(bdz)

szIgetI tamás kIállítttása

„Da capo”

A székesfehérvári Városi Képtár - Deák Gyűjtemény az alkotói életmű-
veket bemutató sorozatában 2015. szeptember 18-án nyitotta meg Nagy
Sándor, gödöllői művész alkotásaiból rendezett kiállítást, ami a Gödöllői
Városi Múzeum közreműködésével valósult meg.
A tárlaton, a korai évek és a művésztelepi korszak bemutatása után a

két világháború közötti időszak munkáival ismerkedhetnek meg az érdek-
lődők. A kiállítás címét a Deák Gyűjteményben őrzött, 1919-ben festett
Kertben című képe mellett a gödöllői művészek természet szeretete, ter-
mészet közeli életvitele is inspirálta.AMagyar Nemzeti Galéria tulajdoná-
ban lévő, Kertünk című, 1902-ben, fa alapra temperával készült festményt
erre az alkalomra restauráltatta a székesfehérvári Városi Képtár - Deák
Gyűjtemény.

(K.J.)

Székesfehérváron vendégeskednek
Nagy Sándor munkái
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Ebzárlatot és legeltetési tilalmat  rendelt el a Pest 
Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivata-
la a vörös rókák veszettség elleni orális immuni-
zálása miatt. Az intézkedés a csalétek vakcina 
(időjárás függvényében) kiszórásának október 
3. és 8. közötti napokon tervezett időpontjától 
október 29-ig lesz érvényben.
A teljes dokumentum Gödöllő város honlapjáról a 
www.godollo.hu címen érhető el. 

Októberben EBZÁRLAT ÉRVÉNYES GÖDÖLLŐN 
és a környező településeken

Egyre több európai országból keresik a minőségi magyar káposztaféléket, a 
szakemberek a belföldi - egészségtudatosabb - fogyasztás élénkülésére és a 
támogatási rendszer ösztönző hatására is számítanak a jövőben, ami új lehe-
tőséget teremt a magyar gazdaságok számára - hangzott el a növényvédőszer- 
és vetőmag-értékesítő Syngenta Magyarország ócsai szakmai rendezvényén 
szombaton a cég közleménye szerint.

Magyarországon évek óta mintegy 5 ezer hektáron termelnek fejeskáposztát, 
kelkáposztát, brokkolit és karfiolt. Az idén a termőterület körülbelül 10 szá-
zalékkal csökkent, mert az elmúlt évek egyre rosszabb eredményű termelése 
nyomán több gazdálkodó más növények termesztésébe fogott. A fejes-, kel-, 
vöröskáposzta, a karfiol és a brokkoli termőterülete egyaránt mérséklődött, az 
egyedüli stabil vagy enyhén növekvő termék a karalábé a termékcsoportban - 
idézi a közlemény Antal Gyulát, a cég zöldség kampánymenedzserét.
A szakember megjegyezte, hogy egész Európában mérséklődött a termelés 
volumene a jövedelmezőség csökkenése miatt. Az extrém nyár pedig az észa-
kabbra lévő - hagyo-
mányos káposztater-
melő - országokban is 
gondot okozott. Ennek 
nyomán sok nagy eu-
rópai kereskedőház 
Magyarországon is 
keresi a jó minőségű 
árut, amire a prémium 
kategóriától eltekint-
ve az elmúlt években 
nemigen volt példa –
tette hozzá.

Egyre több európai országból keresik a 
minőségi magyar káposztaféléket

A kutatók által most leírt kígyófaj a leghalálosabb kígyók 
közé tartozik a tajpánnal és a tigriskígyóval együtt. Az új 
kígyófajt Nyugat-Ausztrália távoli Kimberley régiójában 
fedezték fel, ezért a kutatók a kimberley-i halálkígyó nevet 
adták neki.
A kimberley-i kígyó nagyjából 50 centiméter hosszú, a feje 
rombusz alakú. A többi halálkígyóhoz hasonlóan mérge 
rendkívül erős. Lesben várakozik a prédára. Csendben fek-
szik, mielőtt lecsapna zsákmányára, ami madár, gyík és kis 
emlős is lehet. A halálkígyóknak ez a viselkedése rendkívül 
veszélyessé teszi őket az emberek számára, akik könnyen 
ráléphetnek a környezetbe beleolvadó hüllőkre. Ezek a kígyók kitűnően álcázzák magukat, úgy néznek ki, mint 
egy szikladarab vagy egy levélcsomó. Farkukat csaliként használják, addig lóbálják, amíg egy gyík vagy más állat 
a közelbe nem ér, ekkor elrejtik, és lecsapnak. Mérge az emberre is halálos. A világ 10 legveszedelmesebb mérgű 
kígyója közé tartoznak, ezért óvatosan kell bánni velük.

Kisebb csoda, hogy hazánk-
ban 100 év óta először újra 
költ a daru, most megint egy 
majdnem 100 éves rekord dőlt 
meg. 

Pár napja a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvédelmi őre, 
Borbáth Péter, a Hevesi Füves Pusz-
ták Tájvédelmi Körzet területén, 
Pély közelében 15 fakó keselyűt pil-

lantott meg, melyek épp az éjszaká-
záshoz kerestek megfelelő helyet. A 
madarak még másnap is ott voltak, 
ekkor már egy 19-es csapatot szám-
láltak a lelkes megfigyelők. Külön 

érdekesség, hogy három madáron 
egyedi jelölés is volt, a nagy szárny-
fesztávolságú ragadozómadaraknál 
használt szárnylap (szárnykrotália) 
segítette beazonosításukat. Ezekből 
derült ki, hogy mindhárom madár 
idén született a szerbiai Uvac szur-
dokban, mely a faj utolsó menedé-
keinek egyike a balkánon; az egyedi 
jelöléseket is itt kapták. 
Annak ellenére, hogy egyre többször 

van keselyű megfi-
gyelés hazánkban, 
felbukkanásuk még 
mindig kuriózum-
nak számít. 2015-
ben ez az ötödik 
alkalom, hogy fakó 
keselyűt mutatott a 
távcsövek képe, de 
egy 1-2 példánynál 
nagyobb csapat fel-
bukkanására 1926 
óta nem volt példa, 

akkor 11 madarat számláltak.
Nem volt ez mindig így, a Kár-
pát-medencében egészen a múlt 
század közepéig három keselyűfaj, 
a fakó-, a barát- és a dögkeselyű is 

rendszeresen előfordult. A Kárpátok 
hegyei megfelelő fészkelőhelyet, az 
Alföld több tízezer ridegen tartott jó-
szága pedig bőséges táplálékforrást 
biztosított számukra.
Kipusztulásuk okai összetettek és 
egyértelműen az emberi tevékeny-
ségre vezethetők vissza. A még ma 
is többezer madár pusztulását okozó 
mérgezések az egykori keselyű ál-
lományokat sem kímélték. A trófea-
gyűjtés során nem lencsevégre, ha-
nem puskavégre kapták a madarakat, 
fészkelés közben pedig a szülőmadár 
elpusztítása után a tojásokat vagy fi-
ókákat is kiszedték a fészekből. mme

Újabb történelmi jelentőségű madármegfigyelés

Fotó: Fuisz Tibor

Új halálkígyót fedeztek fel Ausztráliában

Ősz van, a hűvösebb idő beköszöntével az állatok 
is igyekeznek megtalálni azt a helyet, ahol az ér-
kező telet átvészelhetik. Sok helyen jelentkeznek 
a poloskák, amelyeket arról ismerünk, hogy ha 
megpiszkáljuk, akkor bűzös szagot ereszt magából. 
A poloskák valószínűleg Etiópiából származnak, 
legalább 250 faja ismert. 2002-ben hazánkban már 
annyira elterjedtek a poloskák, hogy kárt okoztak a 
dísznövényekben és a kertészetekben is.
A leghatékonyabban ezekkel a rovarokkal jól záró-
dó szúnyoghálóval lehet védekezni. Bevethető ezen 
kívül a csótány- vagy hangyairtó is, de akár porszí-
vóval is felszippanthatók. A zöldségen megjelenő 
rovar ellen a piretroid szert 3-5 naponta érdemes 
használni.

Tudjuk nagyon jól, 
hogy a kutyák na-
gyon értelmes álla-
tok. Ezzel még akkor 
is tisztában vagyunk, 
ha nincs saját kutyu-
sunk. Arra is képe-
sek, hogy a gazdiról 
készült fotó alapján 
is felismerjék azt, aki naponta gondozza, ételt ad. Azt mérték egy 
tudományos kísérletben, hogy a kutyák milyen szemmozgást vé-
geztek, mialatt gazdijuk és más személy képeit nézték. Sőt még 
más ebek is szerepeltek a tarsolyban.
A kutyusokat megtanították arra, hogy a kísérlet alatt egy hely-
ben kell feküdniük. Ember és ember között is nagyon fontos a 
szemkontaktus a kommunikációkor, ugyanígy fontos kutyus és 
gazdija közötti szemkontaktus is. Amikor ismerős arcot láttak 
a kutyusok, tovább elidőztek annak nézésekor a képen. Amikor 
ismeretlen embert láttak, nem foglalta le a figyelmüket olyan so-
káig az idegen arc látványa. Az idegen embernél az idegen kutya 
képét is tovább nézték.
Ebből azt a következtetést vonták le a szakemberek, hogy a ku-
tyusok arcfelismerő képessége jó.

ŐSZI POLOSKAINVÁZIÓ ISMERIK GAZDIJUK ARCÁT
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Október 4-én rendezték meg,
immáron 17. alkalommal a Ki-
rchhofer József Mini Maraton
futóversenyt Gödöllőn az Szent
István Egyetem főépülete előtti
aszfalton, ahol 975 gyerek ver-
sengett a 2009. és 2000. között
születettek korcsoportjában.

Minden korcsoportban az első hat
helyezettet díjazták a szervezők, va-
lamint a legeredményesebb gödöllői
intézmények értékes díjakat vehettek
át. Az egyéni versenyeken hat kate-
góriában is a Hajós iskola tanulója
nyert, ennek ellenére az Erkel vehette
át az iskolák közötti eredményességi
rangsorban az első helyezettnek járó
díjat. A Decathlon sportáruház által
felajánlott 100 ezer forintos utalványt
az Erkel Ferenc Iskola vehette át. A 2.
helyen a Premontrei Gimnázium vég-
zett és nyert ezzel 60 ezer forint értékű
utalványt, míg a 40 ezres biankót a Ha-
jós iskola vehette át!

A diákoknak többek között Gémesi
György polgármester, Erdélyi Zsófia
hosszútávfutó (egykori GEAC sporto-
ló, jelenleg az UTE atlétája), valamint
Gémesi Csanád, a GEAC kardozója
adták át a megérdemelt ajándékokat.
A dobogósok: 2008-2009-es korcso-
port leány: 1. Lökösi Laura (Hajós),
2. Kőműves Jázmin (Hatvan), 3. Kiss
Nikoletta Bettina (Hajós); fiúk: 1.
Bucsai Benedek, Balogh Bálint, 3.
Menyhárt Olivér (mindhárom Hajós);

2007 leány: Zsemle Hanna (Hajós), 2.
Füzér Zsejke Hatvan), 3. Keindl Júlia
Réka (Hajós); fiúk: 1. Szabó Csongor
(Hajós), 2. Táborszki Bálint Ikarus), 3.
Dobay Benedek (Isaszeg); 2006 leány:
Kanás Zsófia (Hatvan), 2. Pintér Petra
(Damjanich), Bereczki Eliza (Hatvan);
fiúk: 1. Borbély Bálint (Hajós), 2.
Varga-Buják Vince (Hajós), 3. Simon
Dominik (Erkel); 2005 leány: Márta
Rozi Réka (Damjanich), 2. Pertis Virág
(Erkel), 3. Kátai Nóra (Damjanich);
fiúk: Takács Bálint, 2. Zagyvai Áron,
3. Lauber Kolos (mindhárom Ha-
jós); 2004 leány: 1. Krizsán Boglárka
(Hatvan), 2. Erdei Zita (Premontrei),
3. Soós Lívia (Erkel); fiúk: 1. Lesták
Ármin Budapest), 2. Molnár Bálint
(Hajós), 3. Bálványos Szilárd (Hajós);
2003 leány: 1. Vári Dia (BEAC), 2.

Pelyhe Liliánna (BEAC), 3. Szabó Fló-
ra (Hajós); fiúk: 1. Szőke-Kiss Jácint
(GEAC), 2. Regős Bence (Hatvan), 3.
Csizmeg Balázs (Hajós); 2002 leány:
1. Gódor Fanni (Erkel), 2. Szőke-Kiss
Anna (GEAC), 3. Hrapan Júlia (Er-
kel); fiúk: 1. Simon Balázs (BEAC), 2.
Perszény Bendegúz (Hatvan), 3. Tóth
Dániel (Erkel); 2000-2001 leány: 1.
Heffner Hédi (BEAC), 2. Árvai Virág
(Erkel), 3. Nagy Linett (Hatvan); fiúk:
1. Csák Tamás (TIG), 2. Kepes Máté
(Hatvan), 3. Kovács Balázs (Bp.).
A teljes eredménysor a www.godollo.
hu oldalon tekinthető meg. -tl-

17. Kirchhofer József MiniMaraton futóverseny

Közel ezer gyerek futott

Az elmúlt héten ötször léptek
pályára a gödöllői csapatok a
megyei labdarúgó bajnoksá-
gokban és szereztek összesen
13 pontot. A Gödöllői SK 1-0-
ra, a GSK kettő 4-2-re és 2-1-re
nyert, míg a GEAC előbb 3-2-re
nyert, majd 2-2-es döntetlent
ért el saját pontvadászatában.

Szász Ferenc megyei I. osztályban
szereplő fiatal csapata sorozatban há-
rom vereség után vigasztalódhatott.
A gödöllőiek a Nagykátát fogadták és
verték meg Varga Bence találatával
1-0-ra. A megszerzett három ponttal
már 13 egységgel áll a csapat, ez je-
lenleg a 10. helyet jelenti a GSK szá-
mára.

Pest megyei I. osztály, 8. forduló
Gödöllői SK – Nagykáta SE 1-0 (1-
0)Gól: Varga Bence.
Megyei II. osztály – GEAC pont-
mentés a sereghajtónál

AGödöllői EAC két meccsen van túl.
Elmaradt találkozóján az Isaszeget
verte 3-2-re, majd a hétvégén a sereg-
hajtó Szigetgyöngye otthonában men-
tett pontot a 92. percben. Nagy Béla
együttese nyolc ponttal a 10. helyen
áll a közép-csoportban.
Pest megyei II. közép-csoport, 8.
forduló: Szigetgyöngye SE – GEAC
2-2 (2-1) Gól: Horváth Zsolt, Vitá-
rius Tamás./ 2. forduló: GEAC –
Isaszeg 3-2 (2-0) Gól: Horváth Zsolt,
Abdalla Aimen, Barkóczi Ádám.
Megyei III. osztály – Hatpontos
zárkózás

Kettős győzelemmel zárkózik az élme-
zőnyhöz a Gödöllői SK második csa-
pata, akik előbb a Vácszentlászló elleni
találkozón hozták a kötelezőt, majd a
forduló előtt még dobogón álló Men-
de otthonából távoztak három ponttal.
A GSK II. nyolc fordulót követően 13
ponttal a hetedik helyen áll a tabellán.
Pest megyei III. közép-csoport, 8.
forduló: Mendei LSE – GSK II 1-2
(1-0) Gól: Hevesi Milán, Gál Leven-
te./ 5. forduló: GSK II. – Vácszent-
lászló SE 4-2 (2-1)
Gól: Szecsei Szilárd (2), Smeló Dávid,
Pakuts Barna. -ll-

Labdarúgás – Pontgazdag hét

Öt meccs, 13 gödöllői pont

Pest megyei II. osztály, 9. forduló
Október 4.,vasárnap 15 óra
Gödöllői EAC – Csömör KSK

(Egyetemi sportpálya)
Pest megyei III. osztály, 9. forduló
Október 3., szombat 15 óra
Gödöllői SK II. – Isaszegi SE II.
(Táncsics M. úti Sportcentrum)

Remekül szerepel a gödöllői
MAG-LOGTeamCFT futsal csa-
pata az NB II. keleti-csoportjá-
ban. Baranyai Pál együttese
három meccsből, három győ-
zelemmel kezdte a szezont.

Az első fordulóban elért REAC el-
leni sikert követően, az elmúlt héten
kettős győzelemmel folytatta maku-
látlan mérlegét a csapat. A gödöllői
fiatalok előbb a Maglód otthonában
tudtak nyerni 4-2-re, majd az NB
I-es Berettyóújfalu második csapatát
győzték le hazai pályán 6-3-ra. A két
meccsen, a nyáron a csapathoz visz-

szaigazolt Nagy Roland hét góllal
járult hozzá a sikerekhez és a három
meccsen már kilenc találatnál jár.
A MAG-LOG a begyűjtött kilenc
ponttal, a szintén még hibátlan tápi-
ószentmártoni Kincsem Lovaspark
SE mögött a második helyen áll a
tabellán a keleti csoportban.
Futsal NB II. keleti-csoport, 2-3.
fordulók
Maglódi TC – MAG-LOG Team
CFT Gödöllő 2-4 (1-3) Gól: Nagy
Roland (3), Magyar Zsolt.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő –
MVFC II. 6-3 (3-2) Gól. Nagy Ro-
land (4), Farkas Péter (2). -lt-

futsaL – nagy roLand: Két Meccs, hét góL

Fut a MAG-LOG szekere

A Grassalkovich SE versenyzői
szeptember 22-28. között Né-
metországban vettek részt a
sportág ez évi legnagyobbmeg-
mérettetésén, az Európa-baj-
nokságon. A helyszín egy spor-
tos város volt Drezda és Lipcse
között, név szerint Riesa.

A versenyen 27 ország sportolói in-
dultak, ami óriási mezőnyt jelentett.
A GSE tornászai közül a serdülő
leány hármas és a vegyes páros in-
dult magyar színekben. A Serdülő
I. korcsoportú leány hármas: Szabó
Csilla, Darabont Zsanett, Kőhler
Kitti kiválóan versenyzett korcso-
portjában és összesítésben a magyar
delegáció legmagasabb pontszámá-

val az országok közötti rangsorban a
14. helyet szerezték meg.
Vegyes párosban a Trézsi Richárd,
Nyerges Anna (Puente SE) szintén
jól teljesítettek és végül szintén a 14.
helyet szerezték meg. -ká-

aKrobatiKus torna: 2 gödöLLői egység a KontinensviadaLon

Tizennegyedik helyek az Eb-n

Október 3-4. között rendezték
meg az Ádám László női röp-
labda Emléktornát az Egyetemi
sportcsarnokban. A hat csapa-
tos felkészülési tornát a Vasas
nyerte, a házigazda TEVA-GRC
ezúttal a hatodik helyen végzett.

HorváthAndrás tanítványai a csoport-
meccsek során előbb az Újpesttől kap-
tak ki 2-1-re, majd a Jászberény verte
a mieinket 3-0-ra, így a TEVA-GRC a
másnapi helyosztókon az 5. helyért lép-
hetett pályára. Itt az MTK volt az ellen-
fél.Agödöllői hölgyek már 2-0-ra is ve-
zettek, de a kék fehérek magukra talált
és 3-2-re nyerték a párharcot. A tornát a

Vasas nyerte, a döntőben a Jászberényt
verte 3-0-ra, míg a bronzmeccsen az
UTE a Nyíregyháza ellen tudott 3-2-re
nyerni, ezzel megszerezve a harmadik
helyet.

Magyar bajnokság és Kupa – Köze-
leg a rajt

Közeleg az idei bajnoki rajt. A
TEVA-Gödöllői RC az MTK
otthonában kezdi majd meg az
október 17-én kezdődő bajno-
ki szezont, első hazai meccsét
22-én játsszák Széles Petráék
a Kaposvár ellen. A Magyar
Kupában is kisorsolták a pá-
rosításokat és elmondható,

hogy városunk röpisei a nehezebb ágra
kerültek.Anyolcaddöntőben a papírfor-
ma alapján a budapesti Emericus KSE
nem okozhat gondot (november végéig
kell abszolválni a csapatoknak a párhar-
cokat), de a negyeddöntőben, a nyolc
közé jutásért a Budaörsöt valószínűleg
legyőző, bajnoki címvédő Linamar-Bé-
késcsabai RSE várhat majd a mieinkre.

Válogatott sikerek – Szélessel és
Csengerivel

Kiváló hónapokat él át a magyar női
röplabda válogatott és a keret gödöllői
játékosa, a TEVA-GRC csapatkapi-
tánya, Széles Petra. Tavasszal, 27 év
után kvalifikálta magát a csapat az Eu-
rópa-bajnokságra (az azóta megsérült
Csengeri Petra és a nyáron eligazoló
Szakmáry Gréta is csapattag volt), míg
szűk egy hónappal ezelőtt megnyerte
az Európa-Ligát válogatottunk. Az i-re
a pontot a szeptember 25. és október 4.
közötti belga-holland közös rendezésű
Európa-bajnokságon tette fel a csapat
azzal, hogy a legjobb 16 közé vereked-
te magát. Magyar szempontból már a
kontinensviadalra való kijutás is bra-
vúrosnak nevezhető, nem úgy a cso-
portból való továbbjutás, ami Azerbaj-
dzsán 3-1-es legyőzésével sikerült (a
házigazda belgák és a csoport negyedik
tagja, a törökök is 3-0-ra verték a mi-
einket). A végállomást a nyolcaddöntő
jelentette Széles Petráéknak, akik az
előző Eb-ezüstérmessel, Németország-
gal már nem bírtak és kikaptak 3-0-ra.
Petra 14 ponttal és remek játékkal vette
ki a részét az Eb szereplésből. -ll-

röPLabda – 16. ádáM LászLó eMLéKtorna

Hatodik helyen a TEVA-GRC

Sakkozóink simán, 9-3-ra ki-
kaptak a MAFC-tól, míg a gö-
döllői kézisek kettős sikert
arattak a Csömör ellen az NB
II-ben.
A Gödöllői Sakkbarátok csapatát

többször is mattolták, így csak vere-
ség lehetett a MAFC elleni párharc
végeredménye az NB II. Erkel-cso-
port második fordulójában.
NB II. Erkel-csoport, 2. forduló
GSBE –MAFC 3-9

AGödöllőiKC férfi csapata aCsömör
együttesét fogadta az NB II. észa-
ki-csoportjának harmadik játéknapján
és remek védekezésének köszönhető-
en mind a felnőttek, mind a juniorok
győztesen hagyták el a küzdőteret.
NB II. Északi-csoport, 3. forduló:
Gödöllői KC –Csömör 28-23 (16-10)
Juniorok: GKC – Csömör 23-22

eredMényeK innen-onnan

Sakk-matt, kézi-munka



Frédéric Chopin Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola  

2015. szeptember 15-től

A GÖMB Alkotócsoport 
A mikrokozmosz

és Chelemen Paula 
Teremtés hangszeres témákra

című kiállítása

A GÖMB kiállításán Balla Vera, Fá-
bián Dénes Zoltán, Kovács Gab-
riella, Lőrincz Ferenc, Madarász 
Gergely, Mácsai Mária, Márvány 
Miklós, Mészáros János, Pirók Irén, 
Posztobányi Péter, Sz. Jánosi Er-
zsébet, Szentiványi-Székely Enikő, 
Szinvai Pál és Varga Zoltán Zsolt 

alkotásait láthatják.

www.chopinzeneiskola.hu
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GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

A Gödöllői Iparművészeti Műhely szeretettel meg-
hívja a Kert-Történetek című képző- és iparművé-
szeti kiállítás záróeseményére. 
2015. október 17-én (szombaton) 16 órára egy 
szakmai, baráti beszélgetésre Wehner Tibor művé-
szettörténésszel
A Polgármesteri Hivatal falain (Főtér, Szabadság tér 7.) még megjelenő művek eredetiben láthatók a GIM-
Ház kiállító termében, a kertben kortárs kiállítási installációt tekinthetnek meg az érdeklődők.  A kiállítás a 
„Művészetek kertje” tematikus év programjaés a GödöllŐsz Fesztivál rendezvénye
A kiállítás a GIM-Házban megtekinthető 2015. október 22-ig, minden szombaton és vasárnap 14 óra és 17 
óra között. Előzetes bejelentkezést követően más napokon 15 óráig! 
GIM-Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15-17. telefon/fax 28-419-660
e-mail gimhaz@invitel.hu  www.gimhaz.hu A kiállítás a „Művészetek kertje” tematikus év programja
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ORVOSI ÜGYELET
18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655. 

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

Október 5-11-ig: 
Medicina Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 12. Tel.: 410-251.

Október 12-18-ig: 
Alma Gyógyszertár, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 510-220.

RENDŐRSÉGI SZOLGÁLATI JÁRŐRMOBIL
+36-20/524-0340

ÓZON PAJZS POLGÁRŐR EGYESÜLET
+36/30/621-2522

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK
PAX Temetkezési  Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. 

Tel: 28/430-856, +36-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft., Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. 

Tel.: 28/525-212, +36-70/550-3377.
SZIGÜ Temetkezés Kft., 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 16. 

Tel: 28/410-653, +36/30-331-8822.

ÜGYELETEK

A SEGÍTSÉG KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET 
a gödöllői rezsihátralékkal rendelkező családok 
támogatására. 

A pályázati lapot a polgármesteri hivatal portá-
ján vagy a földszinten, a 23. sz. irodában lehet  
igényelni. Leadási határidő: 2015. október 9.

Tisztelt Ügyfeleim, ezúton is értesítem Önöket arról, hogy 
Ügyvédi irodám elköltözött, 

új székhelyem: 
2100 Gödöllő, Kossuth Lajos utca 13. Tűztorony-ház I. em. 7. 

Minden más elérhetőségem változatlan, 
várom telefonon történő bejelentkezésüket 

a 20/934-3399 telefonszámon, 28/416-261 faxon.
                                                        Üdvözlettel. dr. Györfi Beáta ügyvéd 

POLGÁRMESTERI FOGADÓNAP

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 

DR. GÉMESI GYÖRGY POLGÁRMESTER 
októberi fogadónapját 

2015. OKTÓBER 8-ÁN CSÜTÖRTÖKÖN TARTJA 
10-12 ÓRA, ÉS 14-16 ÓRA KÖZÖTT.

4/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése a 
Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai 
díjazását 2015. március 5. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg:
FB elnök díjazása: bruttó 50.000 Ft/
hó,
FB tagok díjazása: bruttó 40.000 Ft/
hó/fő.

5/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. taggyűlése a tagy-
gyűlési határozat meghozatala napjá-
val a Társaság Társasági Szerződését 
módosítja.
A Taggyűlés felkéri a Társaság ügy-
vezetőjét arra, hogy a Társaság jogi 
képviselőjének bevonásával gondos-
kodjon a Társasági Szerződés fentiek 
szerinti módosításokkal való egysé-
ges szerkezetbe foglalásáról és an-
nak a törvényben rögzített határidőn 
belüli cégbíróság felé történő benyúj-
tásáról.

6/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési hatá-
rozat

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. taggyűlése felhívja 
az ügyvezetőt, hogy a társasági szer-
ződés módosításokkal kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg azzal, hogy 
amennyiben Romhányi Péter leendő 
felügyelő bizottsági tag folyamatban 
lévő nemzetbiztonsági ellenőrzése két 
héten belül nem fejeződik be akként, 
hogy nemzetbiztonsági kockázatot 
nem állapított meg, a cégbíróság felé 
benyújtandó társasági szerződésben 
Romhányi Péter felügyelő bizottsági 
tag ne kerüljön feltüntetésre.

7/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Közhasz-
nú Nonprofit Kft. taggyűlése jóvá-
hagyja a Társaságnak az Új Széchenyi 
Terv Közép-magyarországi Operatív 
Program támogatási rendszeréhez be-
nyújtott,  KMOP-3.1.1/E-2008-0002 
azonosító számú A Gödöllői Királyi 
Kastély komplex, környezetbarát 
üzemeltetését lehetővé tevő újjáépí-
tése és családbarát szolgáltatásokkal 
történő fejlesztése (I. ütem) c. ki-
emelt projekthez kapcsolódó, 2008. 
augusztus 24-én hatályba lépett tá-
mogatási szerződés (a továbbiakban:  

Támogatási Szerződés) módosítását 
és felhatalmazza a Társaság ügyveze-
tő igazgatóját a Támogatási Szerző-
dés módosításának aláírására.

8/2015 (03.05.) sz. Taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. Taggyűlése 
jóváhagyja és engedélyezi a Gödöllő 
Város Önkormányzata és a Társaság 
között kötendő, „Művészetek Kertje 
– Gödöllő, 2015.” című tematikus év 
rendezvénysorozat keretében a Gö-
döllői Királyi Kastélyban megrende-
zésre kerülő kiállítás megvalósítására 
szóló nettó 2.000.000 Ft összegű Tá-
mogatási Szerződés megkötését. 
A Taggyűlés felhatalmazza a Társa-
ság ügyvezető igazgatóját, hogy a 
Támogatási Szerződést aláírja.
A jelen határozat elválaszthatatlan 
melléklete a Támogatási Szerződés.

9/2015 (05.27.) sz. Taggyűlési hatá-
rozat
A Gödöllői Királyi Kastély Köz-
hasznú Nonprofit Kft. taggyűlése 
megválasztja a 2015. május 27-i tagy-
gyűlésen az ülés levezető elnökének 
Magyar László urat, 
jegyzőkönyv vezetőnek Dr. Ujváry 
Tamás urat, jegyzőkönyv hitelesítő-
nek Gyenes Szilárd urat.

Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.

Taggyűlési határozatok II.

A Tormay Károly Egészségügyi Központ (2100 Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3.) pályázatot hirdet általános 
asszisztens munkakör betöltésére.

A munkakör határozatlan idejű, teljes idős közalkalmazotti jogviszony formában tölthető be.
A munkakörbe tartozó feladatok: az intézetet felkereső járóbetegek gyógyító-megelőző ellátásában, az adminiszt-
rációban, illetve a betegirányításban történő szakdolgozói közreműködés.
Illetményre és egyéb juttatásokra az 1992. évi XXXIII. tv (KJT) rendelkezései az irányadók.

Munkavégzés helye: Gödöllő, Petőfi Sándor utca 1-3. I. számú Szakrendelő.
Pályázati feltételek: 
• magyar állampolgárság,
• legalább középfokú egészségügyi végzettség, 
• legalább 3 éves szakmai gyakorlat, melyből legalább 1 év járóbeteg szakrendelésen (ambulancián) szerzett ta-
pasztalat,
• érvényes működési kártya,
• gyakorlott felhasználói szintű számítógépes ismeret, egészségügyi szoftverhasználatban jártasság,
• erkölcsi bizonyítvány (felvételhez),
• orvosi alkalmasság (felvételkor).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a szakképesítés, illetve a gödöllői lakcím.
A fentieket igazoló dokumentumok a pályázati anyag részeként – a szakmai önéletrajzzal együtt – nyújtandók be.
Pályázatok elbírálása: folyamatosan, legkésőbb 2015. október 30-ig. A munkakör a pályázat elbírálását követően 
azonnal betölthető. 
Pályázat benyújtható: postai úton, vagy személyesen zárt borítékban a fenti címre. 

TORMAY KÁROLY EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT – ÁLLÁS



Gödöllői SzolGálat 11Mozaik2015. október 6.

Mob.: +36/30-952-9987

1. Wageningen (Hollandia): Holland specialitás 590 Ft
2. Kövics Marikák (Vácszentlászló):

a.) Csülkös babgulyás 790
b.) Marhalábszár-pörkölt

pirított házi tarhonyával 890
c.) Túrógombóc gyümölcsöntettel

(3 db) 350
3. Kulturális és Szociális Egyesület (Gödöllő):

Bajai halászlé 700
4. Gödöllői Sportcentrum (Gödöllő):

Halpaprikás turóscsuszával 790
5. Bálintné Rózsika (Gödöllő):

Nógrádi roma töltött káposzta 900
6. Farkas Zoltán (Gödöllő):

a.) Tárkonyos szarvasraguleves 790
b.) Szegedi halászlé 790

7. Balázs Gábor (Kistarcsa):
a.) Kecskepörkölt burgonyával 890
b.) Borjúpaprikás burgonyával 890

8. Mazula Istvánné (Isaszeg):
Csülkös pacal burgonyával 850

9. Vállaj Község Német Nemzetiségi
Önkormányzata:

Strudli (helyben fizetendő) 150
10. Red Scorpions Holding (Gödöllő):

Őzpörkölt erdei gombával,
szalvétagombóccal vagymacesszel 990

11. Erdélyi Vándor Székelyek,
Kasza family (Gödöllő):

a.) Erdélyi töltött káposzta 890
b.) Tejfölös–juhtúrós puliszka

sült szalonnával 690
12. Koch és Kis team (Isaszeg):

a.) Disznótoros (hurka, kolbász, pecsenye)
petrezselymes burgonyával,
párolt vörös káposztával 950

b.) Paprikás–fokhagymás abált
szalonna, tepertő 500

13. Huszai Lajos (Veresegyház):
Nyúlpaprikás orsótésztával 950

14. Halmos család (Veresegyház):
Bakonyi betyár sertésragu
burgonyával 850

15. K&H menő-manók (Gödöllő):
Gombás–csülkös pincepörkölt
burgonyával 850

...és mindenféle finomságok „Nagymamák éléstárjá-
ból” a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola jóvol-
tából. A finom házi sütik, mézek, lekvárok, valamint
a szülői felajánlásból (üzletbezáráskor megmaradt)
vadonatúj, divatos felsőruházati termékek megvá-
sárlásával a Gödöllői Petőfisekért Alapítvány 2016.
évi céljainak (szabadtéri tornapálya) megvalósítását
támogatják.

Jó étvágyat kívánunk!

FŐZŐVERSENY A VÁROSI PIACON
2015. október 10., szombat

Gödöllői kávéházba

mosogató-kézilány
munkatársat
keresünk!

Jelentkezés szemé-
lyesen: 2100 Gödöllő,
Dózsa György út 13.

címen
vagy telefonon:
06-20/322-0372
telefonszámon.

Az Erzsébet Királyné
Étterem és Kávézó

keres
önállóan dolgozni tudó,

szakképzett szakácsot,

legalább 2 év szakmai
munkatapasztalattal.

Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal az

info@erzsebetkiralyne-
etterem.hu

e-mail címen vagy
személyesen lehet.



GYÁSZJELEMTÉS

+Szomorú szívvel értesítjük az Imre utcai (Erkel Ferenc)
Általános Iskola volt tanárait és diákjait, hogy Édes-
anyánk, Nagymamánk KEMÉNY GYÖRGYNÉ (szül:
Tollár Ilona) ICA NÉNI 2015. szeptember 23-án, életé-
nek 87. évében elhunyt. Temetése 2015. október 16-án
15 óra 15 perckor lesz a Rákoskeresztúri Újköztemető
szóróparcellájában. Emléke szívünkben tovább él!

KÖZLEMÉNY

+A Gödöllői Szolgálat Gödöllő egyetlen hetilapja!
Reklámozza cégét, szolgáltatását nálunk, mert ezt
biztos elolvassák

INGATLAN

+Egyedi vétel, Gödöllőn belvárosban I.emeleti, 2 szo-
ba+ nappalis nettó 70 (bruttó 90nm-es) 2002-es épí-
tésű, cirkófűtéses azonnal költözhető lakás eladó I.ár:
19,9MFt 20-772-2429

+Egyetemhez közeli részen új építésű, igényes
modern n+3 szobás ikerházi lakások eladók!
Iár.:35,9MFt 20-944-7025

+4 szoba+ nappalis, alápincézett, garázsos családi
ház 900nm-es telekkel eladó központ közeli részen.
Iár: 28,9MFt 20-772-2429

+Nagyfenyvesi, 160m2-es, ősfás telekkel rendelke-
ző sorházi lakás eladó. 3szoba+ nappali. 27.5MFt!
20-539-1988

+Központban, 4.em-i lakás erkéllyel eladó!
Iár:11.8MFt! 20-539-1988

+Eladó másfél szobás felújított lakás Gödöllőn a bel-
városban Iár: 11.8 MFt (20) 804-2102

+Harasztban jó állapotú kockaház, 720m2-es telken
sürgősen eladó! Iár:19.9MFt! 20-539-1988

+Eladó nappali+2 szobás, 69 nm-es, 1.emeleti újsze-
rű lakás az Egyetemnél! Iár:19.9 MFt. (20) 804-2102

+Központban, cirkós, 66m2-es, belső két szintes jó
állapotú lakás erkéllyel eladó! 19.9MFt! 20-539-1988

+SÜRGŐSEN KERESEK kertvárosban 100-180m2
családi házat vagy eladó telket. 20-944-7025

+Veresegyházán, Széchenyi dombon, 300m2-es
családi ház 1145m2-es telekkel eladó! Iár:33,9MFt
20-218-8591

+Sürgősen Eladó lakást keresek központban (20)
804-2102

+Gödöllő, Palota-kerti 1 szobás, földszinti 38 nm,
felújítandó, szigetelt panellakás Eladó. Szabályozott,
nem átalánydíjas távfűtéssel, elektronikus mérőórá-
val. 8.2MFt. Tel.: 30/222-5274

+Szuper árcsökkenés!!! Két generációs családi ház, tu-
lajdonostól áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó. Tehermentes. Akár vállalkozásra is alkalmas. Két
különálló szint, mindkettőn konyha, fürdőszoba, nappali
+ 3 szoba. A házhoz tartozik még egy teljesen külön be-
járatú lakrész (65 nm) 2 szoba, fürdő, konyha. 2 állásos
garázs+szauna is van. Iá.: 26,9 mFt. Tel.: 20-3464-718.

+Gödöllőn eladó áron alul családi ház, amerikai
konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2 garázs, kertkap-
csolatos terasz, gondozott, parkosított udvar, kút,
hőszigetelt, dupla fűtés, redőnyös, új nyílászárók. Tel.:
30-228-8403, 20-420-6243 (egész nap).

+Remsey krt-on mélygarázsban garázsbeálló eladó.
Tel.: 30/201-7329.

+(3924) Eladó Isaszegen az isaszegi tavak egyi-
kének közvetlen közelében egy nappali+2szobás,
3szintes, 110nm lakóterületű, tetőteres családi ház
800nm-es telken. Az ingatlanhoz tartozik egy garázs
és terasz, melyről csodálatos panoráma nyílik a tóra.
I.á.: 19,9 mFt 20-919-4870

+Szőlő u.-ban 45 nm-es helyiség eladó/kiadó, üzlet,
iroda, masszázsszalon, egyéb célra. Gázkonvektor,
riasztó, légkondi beszerelve. Ingyenes parkolás. Tel.:
30/2242-653.

+(3883) Eladó Gödöllő Blahai részén egy 170nm ösz-
szterületű, 2szintes, garázzsal ellátott lakóház, melynek
az alsó szintjén jelenleg 100nm szalon van kialakítva.
Egy kevés ráfordítással 3szoba összkomfortot lehet
kialakítani, míg a tetőtéri részben egy nappali+2szoba,
étkezős, színvonalas, igényes, luxus kialakítású lakótér
található. Ehhez a fenti részhez egy nagyméretű, déli
fekvésű terasz, keleti irányban pedig egy nagyméretű
erkély tartozik. Az ingatlan 600nm-es rendezett, parko-
sított telken helyezkedik el. I.á.: 39,5 mFt 20-919-4870

+(3923) Eladó Gödöllő kertvárosában egy 714nm-
es díszkertes, örökzöldekkel telepített telken auto-
mata öntözőrendszerrel egy nappali+3szobás, 2für-
dőszobás kertkapcsolatos teraszos, igényes, luxus
kivitelű családi ház. I.á.: 38 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Ligeti Juliska utcában egy 2szin-
tes, szuterénes, nappali+4szobás családi ház dupla-
komforttal. Az ingatlanhoz egy déli fekvésű, nagymé-
retű terasz, valamint keleti irányban szintén egy nagy
terasz kapcsolódik. A házhoz tartozik garázs, kocsi
beállás. A szuterénben bármilyen funkcióra alkalmas
helységek vannak kialakítva vizesblokkal, mellékhely-
ségekkel. I.á.: 35 mFt Első emeletig 2szobás, erké-
lyes lakást beszámítunk 20-919-4870

+Eladó Szadán a CBA-val szembeni csendes utcá-
ban egy tetőteres, 80nm összterületű, téglából épült,
nappali+3szobás családi ház 1160 nm-es saroktelken
gázkazán fűtéssel. Az ingatlan alatt 60nm pince van
kialakítva, mely több funkcióra alkalmas helységekből
áll. I.á.: 15,2 mFt 20-919-4870

+(3903) Eladó Veresegyház csendes utcájában, de
mégis közel a centrumhoz egy 1080nm-es telken egy
két generációnak alkalmas nappali+5szobás családi
ház, melyhez az épület alatti garázs tartozik, emeleti ré-
szen erkélyek vannak kialakítva. Az ingatlanhoz tartozik
egy 160nm-es műhely. Minden nyílászáró, beltéri ajtó
Borovi fenyőből készült. I.á.: 28 mFt 20-919-4870

+(3917) Eladó Gödöllőn a Batthyány utcában
egy 2szintes, szuterénes, téglaépítésű családi ház
580nm-es telekkel. Az ingatlan áll: földszinten 3szo-
ba, előszoba, konyha, fürdőszoba, a szuterénben ga-
rázs, vendégszoba, fürdőszoba, a tetőtérben további
két szoba van kialakítva befejezetlen állapotban. I.á.:
29,5 mFt Az ingatlan mellett egy 580nm építési telek
eladó 12,9 mFt irányárért. A két ingatlan akár egyben
vagy külön-külön is megvásárolható. 20-919-4870

+(3891) Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szem-
ben egy 4lakásos társasházban egy nappali+3szo-
bás, 100nm összalapterületű, felújított, téglaépítésű,
egyedi fűtéses sorházi lakás, melyhez tartozik egy
garázs. I.á.: 23,9 mFt 20-919-4870

+(3623) Eladó Gödöllőn a Perczel Mór utcában egy
nappali+2szobás szuterénes igényesen kialakított lakó-
ház, kerti medencével, nagy terasszal. A szuterénben
több funkcióra alkalmas helységgel. Örökpanorámás,
déli fekvésű kilátással. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn az Erzsébet Parkkal szemben
egy 110nm összterületű, duplakomfortos lakás. I.á.:
25mFt 20-919-4870

+(3905) Eladó Mogyoródon egy két generációs 2nap-
pali+5szobás, duplakomfortos, téglából épült, szép
megjelenésű családi ház 1000nm-es telken. Az ingatlan
tartalmaz szuterént, melyben 2 helység található, amik
bármely funkcióra alkalmasak. Az ingatlan 2lakásos tár-
sasházzá alakítató oly módon, hogy a földszinti lakáshoz
tartozik 2szoba, mosókonyha, fürdőszoba, wc, beépített
gardrób, nappali hatékony kandallóval, pince és egyéb
helységek 500nm-es telekkel. Emeleti lakáshoz tarto-
zik nappali+3szoba, 2fürdőszoba, 10nmn-es galéria és
erkély 500nm-es telekkel. Így lakásonként az eladási ár
18,9 mFt. Amennyiben egyben szeretné megvásárolni,
akkor az eladási ár 31,9 mFt 20-919-4870

+(3871) Eladó Gödöllőn a kertvárosban a Kiss Jó-
zsef utcában egy nappali+3szobás 90nm alapterületű
családi ház. A ház alatt 90nm szuterén van kialakítva,
mely vizesblokkal ellátott, irodának, orvosi rendelő-
nek, egyéb funkciókra, szolgáltatásra alkalmas. A
nappaliból egy kertkapcsolatos terasz van kialakítva.
I.á.: 33mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a 1081nm építési telek a Kelemen
utcában. A telek előtt közművel ellátott aszfaltos út.
I.á.: 14,5mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn 1000nm-es telken egy 3szobás,
téglaépítésű, szuterénes, kertes családi ház. Eladási
ár 17 mFt 20-919-4870

+(3901) Eladó Veresegyházon a Pacsirta utcában
egy 800nm telken lévő nappali-étkező konyhás föld-
szinti lakrész. Tetőtérben 3 szoba, fürdőszoba. Az
ingatlan alá van pincézve. Két helységből áll, mely
garázsként funkcionál. I.á.: 27,5 mFt 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn a Panoráma utcában egy két utcára
nyíló, teljes közművel ellátott 700nm telek. I.á.: 6,7
mFt 20-919-4870

Hirdetésfelvétel!
Hirdetési elérhetőségek:
20/525-53-66, 70/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,
Gödöllő, Szabadság út 6.

Ny: K: 11-18; Sz, Cs: 8:30-16;
P: 8:30-12; Hétfőn zárva!

Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhir-
detést nem áll módunkban elfogadni.

A lapban megjelent hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.

Amennyiben nem kapja meg a Szolgálat
aktuális számát, az alábbi elérhetősége-

ken tehet bejelentést:
20/550-4981, 20/495-2420

E-mail: terjesztes@hiretvisszuk.hu
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+Eladó Szadán a Kertalja utcában egy 741nm-es építési
saroktelekalkalmi áron6,9mFt irányárért. 20-919-4870

+Eladó Gödöllőn egy 114nm-es családi ház, 2állá-
sos garázzsal, kertkapcsolatos nagyméretű terasszal
793nm-es telken. Szuterénben szauna van kialakítva.
I.á.: 27,9 mFt 20-919-4870

+Eladó Szadán egy 2473nm területű építési telek
teljes közművel ellátva 40mes utcafronttal, szőlővel
és termő gyümölcsfákkal van telepítve. I.á.: 15,5 mFt
20-919-4870+Eladó Gödöllőn az Ambrus Zoltán
közben tulajdonostól egy magasföldszinti 2 különál-
ló szobás, jó állapotú lakás. Azonnal költözhető. Ár:
12,25MFt. 70/886-1899

+Eladó Zsámbokon összközműves, karbantartott ker-
tes családi ház, mely kertészkedésre és állattartásra
is alkalmas. 20/954-6600

+Eladó Gödöllő belvárosában egyedi tervezésű és
kialakítású 2,5 szobás, amerikai konyhás 70nm alap-
területű társasházi lakás, amihez udvari kocsibeálló
is tartozik. A lakás minőségi burkolatokkal, tágas te-
rekkel, cirkó fűtéssel rendelkezik. Alacsony rezsi. Iár:
19,9MFt. Érd: 30/332-5597

+Gödöllő központjához közeli, 2. emeleti, 62 nm-es
lakás eladó. Tel: 70/378-4846

+Perczel Mór utcában bekerített 721 nm-es, 18 m
széles telek 6x5-ös (felújítandó) faházzal olcsón el-
adó. Áram, víz van. Iár: 4MFt. GITÁROKTATÁST VÁL-
LALOK. 20/5433-261

+900 nm-es, két utcára nyíló telken, a Köztársaság
úton eladó egy 160 nm-es, két generációs, földszin-
tes, egybe is nyitható családi ház garázzsal 26,2
MFt-ért. 1,5 szobás lakás beszámítása lehetséges.
20/438-8717, 30/469-6721

+Eladó Gödöllőn a Komáromi utcában nappali+ 3szo-
ba+ gardróbos, teljesen felújított, igényes családi ház
2 fürdőszobával, automata öntözőrendszerű, (+fúrt
kút), parkosított, rendezett kerttel. Iár: 38MFt. Gödöl-
lői vagy budapesti lakást beszámítok. 70/221-3652

+Gödöllőn, a Kecskés dűlőn eladó egy 16m széles,
1912 nm-es zártkert, aminek 30 %-a beépíthető. Iár:
3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Gödöllő és Isaszeg határában eladó 1 ha 9025 nm
nagyságú szántó, jelenleg is gondozva. Iár: 3,9MFt.
70/611-2539, 70/611-2789

+Gödöllőn a valkói úton, a Spar közelében eladó egy
1019 nm-es szántó (20x50m), jelenleg is gondozva.
Iár: 3,9MFt. 70/611-2539, 70/611-2789

+Gödöllőn, Kecskés dűlő elején 300 nöl-es telek el-
adó fűrt kúttal, villannyal kertészkedőknek vagy telep-
helynek. Lakóövezet 20 m-re. Iár: 1,5 MFt. Az árba
kishaszongépjárművet beszámítok. 30/232-1060

ALBÉRLET KIADÓ

+Gödöllőn zárt kertben 1db 25 nm-es és egy 40 nm-
es lakás november 1-től, Máriabesnyőn egy 25 nm-es
lakás szeptember 1-től kiadó. Érd: 70/7798-529

+Gödöllő belvárosában 54nm-es lakás hosszútávra
kiadó, 50.000 forintért havonta. Irodának is kiválóan
alkalmas. Érd: 30/2020-858

+Gödöllőn, Blahán a kertvárosban, zöld övezetben 80
nm-es, bútorozott, teraszos, panorámás tetőtéri lakás ko-
csibeállóval kiadó. Kaució szükséges. 70/678-3556

+Magára és környezetére igényes 4 fős családunk,
kertben tartott, kis testű kutyával rendezett kiadó ker-
tes házat keres reális áron Gödöllőn. 70/778-4193

+30 nm-es fatüzelésű, bútorozott, olcsó rezsijű lakás
kiadó józan életű 1 főnek. 1 havi kaució szükséges.
Tel: 20/226-6503

+Gödöllőn belvárosi, kétszobás, légkondis, redőnyös,
erkélyes albérlet alacsony rezsivel hosszútávra kiadó.
Jó parkolási lehetőség. Tel: 70/7753-255

+Kiadó Szadán 3 szobás, amerikai konyhás lakás.
Tel: 20/440-7966

+Gödöllőn családi ház felső része hosszútávra kiadó.
90e +rezsi. 2 havi kauciót kérünk. Tel: 20/4699-295

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

+Gödöllő központjában, utca fronti 34 négyzetméte-
res helység hosszútávra kiadó. Tel.: 20/3456-552.

+Új építésű, saját parkolóval rendelkező, alacsony
rezsijű, dupla bejáratos üzlet, iroda,bemutatóterem,-
rendelő céljára alkalmas. Akár azonnali költözéssel!
Tel.: 06-20-3456-552

+Üzlethelyiség, raktárhelyiség, garázs kiadó, más te-
vékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

+Gödöllőn a Kossuth L. utcai mélygarázsban KOCSI-
BEÁLLÓ ELADÓ. Érdeklődni este 6 után, ill. hétvé-
gén: 30/3789-840

+Petőfi téren teremgarázs-kocsibeálló KIADÓ!!
10EFt/hó (6 hónap=48EFt) (20)804-2102

+GARÁZS eladó a Patak tér - Rákos-patak menti ga-
rázssoron. Tel: 20/982-7549

ÁLLÁS

+Belvárosi speedfitness stúdióba keresünk önmagá-
val és másokkal szemben is igényes sportos múltú
speedfitness személyi edzőt részmunkaidőben későn
délutáni órákra. Tel.: 30/684-4020

+Gödöllői étterembe keresünk felszolgálót. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.
com email címen lehet.

+Gödöllői étterembe keresünk szakácsot. Jelentkez-
ni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com
email címen lehet.

+Gödöllői étterembe keresünk sushi szakácsot. Jelent-
kezni fényképes önéletrajzzal a rekakaiser@gmail.com
email címen lehet.

+ANGOL és NÉMET nyelvtanárokat keresünk azon-
nali belépéssel napi 4 óra, 14-15 órai kezdéssel,
hosszútávú munka Gödöllőn és környékbeli cégek-
nél. Jelentkezés önéletrajz és diploma küldésével:
info@ili.hu, I.L.I. Nyelviskola

+Gödöllő (Bag, Aszód) közeli lovastanya önállóan dol-
gozó SZAKÁCSOT felvesz azonnali kezdéssel. Bére-
zés megegyezés szerint. (Lakáslehetőség, család is
szóba jöhet.) Érd: 20/934-2487

+Gödöllői ÉLELMISZER BOLTBA gyakorlattal ren-
delkező, ÖNÁLLÓAN DOLGOZNI TUDÓ, szakkép-
zett ELADÓT felveszünk. 30/312-1257

+Gödöllői cég ADATKEZELŐ kollégát keres angol
nyelvtudással. Tel: 20/9225-115

+Belvárosi exkluzív BONITA Szalonban FODRÁSZ-
SZÉK KIADÓ babavárás miatt. Kihagyhatatlan le-
hetőség, hogy vendégkört szerezzen, bővítsen. Tel:
70/390-2818 Véber Szilvia tulajdonos

+AUTÓMENTŐS állás betöltésére keresünk megfe-
lelő jogosítvánnyal és gyakorlattal rendelkező mun-
katársat gödöllői munkahelyre, azonnali belépéssel.
Autószereléssel kapcsolatos gyakorlat előnyt jelent.
30/934-3434, 30/9519-619

+Kerti gyomlálási munkák egy belvárosi családi háznál.
Önéletrajzát a mudrilaszlo@gmail.com címre várom.

+FODRÁSZ, KOZMETIKUS, MASSZŐR hely kiadó.
Tel: 70/7753-255

+Vízszerelésben jártas, jogosítvánnyal és saját autó-
val rendelkező szakembert keresünk teljes vagy rész-
munkaidős munkavégzésre azonnali kezdéssel. Tel:
20/661-7442

+Gödöllőn TAKARÍTÁST vállalok. Tel: 70/569-4818

KÍNÁLATUNKBÓL: • A Nagyfenyvesben nappa-
li+4 szobás,120 nm-es családi ház 820 nm-es

telken eladó. Iá:22 mFt.
•Máriabesnyőn két felújított kis ház (60+40 nm-es)

egy 972 nm-es telken eladó. Iá:12,5 mFt.
•Gödöllőn, egyedi belső építészeti megoldásokkal
kialakított, PENTHOUSE lakás eladó. Iá: 53 mFt.
•Az Antal-hegyen 808 m-es, panorámás üdülőte-

lek 22 nm-es házikóval eladó. Iá:6,9 mFt.
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OPEL GAÁL AUTÓHÁZ KFT.
KARBANTARTÓ-GONDNOKOT KERES
Gyakorlott, műszaki érzékkel megáldott,

gyakorlatias, önmagára és munkájára
egyaránt igényes karbantartó-gondno-
kot keresünk, önálló munkavégzésre.

Feladatok:
• Telephely épületeinek karbantartása (álla-
pot fenntartási munkák)

- az udvar, valamint a telephelyhez tartozó
parkolóknak rendben tartása
- kert és park gondozás,
- takarítási munkák ellátása
- traktoros fűnyírás
- hóeltakarítás

• Az épületek gépészeti és műszaki beren-
dezéseinek rendeltetésszerű működésének
biztosítása
Elvárások:

- jogosítvány, saját autó szükséges!
- szerkezetlakatos képzéssel bírjon
- hasonló területen szerzett gyakorlat
- közvetlen Gödöllő, és vonzáskörzetéből
Jelentkezni : Fényképes önéletrajzzal
emailen : gaalautohaz@opelgaal.hu

GÖDÖLLŐN, központ-
ban lévő, bejáratott,
igényes kialakítású
szépségszalonban
fodrászszék kiadó.

Tel: +36-30-789 6263



+APALOTAKERTI ÓVÓDA pályázatot hirdet DAJKA
állás betöltésére. Munkavégzés helye: 2100 Gödöllő,
Palota-kert 17-18. Feltétel: középiskolai/ gimnáziumi
érettségi bizonyítvány, büntetlen előélet. Bérezés a
KJT szerint. Benyújtandó iratok: -szakmai önéletrajz,
-iskolai végzettséget igazoló dokumentumok, motivá-
ciós levél. Pályázat benyújtásának határideje: 2015.
október 22. Munkába állás időpontja: 2015. decem-
ber 1. A pályázatok benyújtásának módja: elektroni-
kus úton Varga Lilla részére: pkertovoda@gmail.com

+TAPASZTALT ÓVÓNŐBÉBISZITTERKÉNT egész
napos gyermekfelügyeletet és fejlesztést vállalna Gö-
döllőn bölcsődés és óvódás korú gyermekeknél. Érd:
30/2433-958

SZOLGÁLTATÁS

+AERECO légbevezetők beszerelése 3 napon belül!
A higroszabályozású légbevezetők beépítésével meg-
előzhető, ill. megszüntethető a páralecsapódás, pe-
nészedés. Nyílt égésterű gázkészülékekhez, kályhák,
kandallók légellátásához speciális légbevezetőket is
kínálunk. Kor-Mon Nyílászáró KFt. Gödöllő, Kossuth L.
u. 26. Tel.: 06-30-398-48-15;06-28-423-739

+Barbara kutyakozmetika. Cím: Nagytarcsa, Tes-
sedik Sámuel u.38. Kérésre házhoz megyek.
+3620/9355059. www.barbarakutyakozmetika.hu

+FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS 30 nyelven, anya-
nyelvi, diplomás, gyakorlott szakfordítókkal! Kedvez-
ményes árak. I.L.I Fordítóiroda, Gödöllő, Körösfői u. 2.
Tel.: 28-511-366, 20/543-1775, e-mail: info@ili.hu,
ili.godollo@gmail.com

+FŰNYÍRÁS, fűkaszálás, bozótirtás, parlagfű men-
tesítés, sövénynyírás. Tel.: 30/622-7421, e-mail:
fukaszalasgodollo@gmail.com

+KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés, sövény-
nyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszellőztetés, fakivá-
gás, kaszálás és egyéb kerti munkák. Lelkiismeretes,
alapos, megbízható munka rendszeresen és alkal-
manként is. Tel: 30/528-7777

+SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS. Ingyenes
árajánlat! Tiszta, rendesmunka! Tel: 20/4-359-650

+KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfejtés, ta-
nácsadás. Gödöllő, Tűztoronyház, Kossuth utca 13. Tel:
06-30-592-1856, 06-30-508-1380, 06-28-784-752

+Azonnali kezdéssel vállalok KŐMŰVES MUNKÁT,
BURKOLÁST, VÍZSZERELÉST, TETŐJAVÍTÁST, és
fűnyírást 20% kedvezménnyel! Tel: 06-70-361-9679

+VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS, új
csatorna bekötés, fürdőszobák, régi fűtési rendsze-
rek, vízvezetékek felújítása, új szerelése, kialakítása,
locsoló, mérő tervezése, beépítése, átadása. Cirkók,
gázkészülékek, konvektorok karbantartása felújítása,
javítása. Tel: 20/9527-289, 28/476-229

+Építőipari vállalkozás több éves gyakorlattal kő-
műves, festő-mázoló, tapétázó, burkoló munkát, tér-
burkolást, homlokzati hőszigetelést vállal. Anyagot a
legkedvezőbb áron biztosítjuk. Díjmentes ajánlat ké-
szítés. Tel: 70/631-7554

+SZÁMÍTÓGÉPES problémája van? Hívjon bizalom-
mal, házhoz megyek. Számítógép szerelés, rendszer
és programtelepítés, vírusirtás garanciával. Hétvégén
is! Tel: 30/333-9201

+KERTGONDOZÁS, KERTTAKARÍTÁS. Fák, bok-
rok, ültetvények: kivágása, újratelepítése, metszése.
Permetezés kézi és motoros permetezőgéppel. Rotá-
ciós kapálás, gyomtalanítás. Fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vénynyírás. Árok és ereszcsatorna tisztítás. KÉMÉNY-
SEPRÉS, kotrás. 30/747-6090

+FÁK, veszélyes fák kivágása alpin technikával. Gyü-
mölcsfák és örökzöldek kézi és gépi permetezése. Tu-
jasorok visszavágása, metszése. Ereszcsatorna tisztítás.
Zöld-hulladék elszállítás (fű kivételével). 20/922-4400

+Olcsó, gyors KÖLTÖZTETÉS, LOMTALANÍTÁS, tel-
jes lakás kiürítés, épület bontás, FUVAROZÁS! HÉT-
VÉGÉN IS! Tel: 30/642-1221 www.radopakolo.hu

+ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál kivite-
lezés, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás). Válla-
lunk mindennemű építőipari kivitelezést. Gyors, meg-
bízható munka. Ingyenes árajánlat felmérés alapján.
Tel: 20/4359-650

+KÖLTÖZTETÉS akár csomagolással, bútorszere-
léssel, dobozolással 4.000,-Ft/órától! FUVAROZÁS
UNIÓN BELÜL! Kovács Péter 06-30-9546-504

+Gödöllői érettségizett nem italozó, leinformálható
férfi munkát vállal. Bármilyen kerti munka, földmun-
kák, kerítések készítése, javítások, festések. Tetőjaví-
tás, kőműves munkák, csapadékvíz elvezetés. Fakivá-
gás. 30/402-7276

+DUGULÁSELHÁRÍTÁS BONTÁS NÉLKÜL. Tóth
Tamás 06-70-502-5620

+SZOBAFESTŐ-MÁZOLÓ TAPÉTÁZÓ. Kisebb, na-
gyobb szobafestést, mázolást és tapétázást vállalok,
ill. kerítések, faházak lakkozását, kültéri festéseket.
Hívjon bizalommal. Tel: 0631/318-2083

EGÉSZSÉG, TESTÁPOLÁS

+Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra szorul
a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe tetetni, és
szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~ MANIKŰR ÖN-
NÉL, kényelmesen! Érd.: +36-30-851-8763

+Gyógypedikűr: tyúkszem, szemölcs, bőrkeményedés,
vastag benőtt gombás köröm kezelése, ápolása. Talp-
masszázs. Óvakodjon a feketén dolgozó házaló kontárok-
tól! 30 év szakmai háttér. Bárándi József 20/532-7275

OKTATÁS

+NÉMET nyelvtanulás nyelvtanárnál. Minden szinten
minden korosztálynak. ORIGO, TELC, ÖSD, GOETHE
nyelvvizsgára, közép és emelt szintű érettségire felké-
szítés. Egész nap. Érd: 30/611-0036Kollarics Katalin
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+MATEMATIKA – korrepetálást (2.általánostól),
emelt- és középszintű érettségire való felkészítést
vállal gödöllői középiskolai tanár. Főiskolások, egyete-
misták segítése is! 20/380-2268 (du., este hívható)

+ANGOL és SPANYOL nyelvoktatást vállal FILM-
SZINKRON, könyvfordítás, vizsgaelőkészítés és kor-
repetálás területén jártas FIATAL, tapasztalt nyelvta-
nár. Tel: 06-70-559-3918

+ANGOL! Kicsiknek játékosan, kamaszoknak, nyelv-
vizsgára készülőknek szigorúbban, Business English,
társalgás. Kérésre Gödöllőn belül házhoz megyek.
Délelőtti időpontokra kedvezmény! 20/441-3136

+ANGOL, FRANCIA nyelvtanítást vállalok! Érd: este
30/382-2894

ADÁS~VÉTEL

+Kíváló extraszűz olívaolaj, 100% olasz minőség el-
adó. 1liter 2200Ft. Érd.: 0630 8518 763

+Eladó egy Omron felkaros, pumpás, használt vér-
nyomásmérő 4000Ft, krómozott új bárszék 8000Ft,
használt ellipszis tréner 16000Ft, diszkógömb lám-
pa (forgós) 5000Ft, előszobai akasztó 2800Ft, női
trekking kerékpár 26colos, agydinamós, 3 sebessé-
ges marokváltós agyváltó, elől-hátul csomagtartóko-
sár, kresz szabályoknak megfelelően felszerelve i.á.:
60.000Ft. Érd.: +36-30-302-4570

+KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT, EXLIBRISE-
KET, papírrégiségeket, magyar és külföldi bélyeggyűj-
teményeket VÁSÁROLOK. Tel: 28/412-230

+Almásy Katalin vásárol legmagasabb áron bútorokat
(romosat is), festményeket, órákat, dísztárgyakat, por-
celánokat, szobrokat, könyveket, csillárt, szőrmebun-
dát, hangszert, kitüntetést, régi pénzt, csipkét, bizsu-
kat, borostyánt, hagyatékot, mindenféle régi tárgyat
díjtalan kiszállással, hétvégén is. 30/308-9148

+RÉGISÉG. Pappné Szilvia szakbecsüs díjtalan
kiszállással vásárol antik bútorokat, festményeket,
órákat, mindenféle szobrokat, vitrin dísztárgyakat,
ezüstöt (hibás és hiányos darabokat is), régi pénze-
ket, bizsukat és ékszereket, mindenféle régiséget és
HAGYATÉKOT. Legmagasabb áron vásárolunk! Tel:
06/1-293-1759, 70/942-0806, 20/465-1961

+AGANCS FELVÁSÁRLÁS. Tel: 70/633-5772

+Ülőgarnitúra (ágy is) fotellal, szekrénysor, 2 heverő,
kanapéágy eladó. Érd: 30/201-7329

+Eladó egy összecsukható autógarázs, elektromos
fűnyíró, új edénygarnitúra (nem Zepter), vékony
ausztrál gyapjútakaró, allergiás, asztmás betegségre
terápiás készülék, továbbá értékes könyvek olcsó
áron. Érd: 28/816-442

+Gyönyörű OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn ter-
melőtől. Több mint 1.000 közül választhat. Illetve FU-
TÓRÓZSÁK szintén nagy választékban eladók. Tel:
30/569-8137

+Eladók 25 literes üvegballonok műanyag kosárral,
15 literes demizsonok, 1db szőlődaráló, 1db 50 lite-
res szőlőprés. Tel: 30/503-9675

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

+AKKUMULÁTOR minden típusú gépjárműhöz sza-
küzletünkben vagy kiszállítással. Szolgáltatásaink:
beszerelés, bevizsgálás, töltés-mérés, szaktanács-
adás. Minőségi akkuk, új akciók. Cím: Gödöllő, Dó-
zsa Gy. út 50. (Temetővel szemben) 06-30/536-
4300, 28/611-728

+Yamaha Kodiak négy kerék meghajtású, Kana-
dában beszerzett 2005. évjáratú , 500 km-t futott,
sötétzöld quad 2015. szeptember hónapban eladó.
Tel.: 06-30/6342172.

EGYÉB

+MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi Mé-
hészetből! Akác-, Virág-, Hárs-, Gesztenye-, Repce
krém-, Selyemfű-, Lépesméz, Propolisz kapható.
3kg fölött házhoz szállítjuk. 30/9891-721

+Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME zárszalagos
mézet közvetlenül a termelőtől! Akác-, Akác-Hárs-,
Hársméz. 720ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Házhoz szállítás. Szabó Méhé-
szet Gödöllő, Lovas u.3. 28/417-913

+Gyönyörű OSZLOPTUJÁK kaphatók Gödöllőn
termelőtől. Több mint 1.000 közül választhat. Illetve
FUTÓRÓZSÁK szintén nagy választékban eladók.
Tel: 30/569-8137

+Társ- és partnerközvetítés. Tel.: 20/9455-583.
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Október a látás hónapja

Már sokan várják, idén vajon milyen ked-
vezményekre számíthatnak nálunk, a látás
hónapja alkalmából. Hiszen évről-évre extra
kedvezményekkel várjuk kedves Vásárlóin-
kat októberben.
Idén is érdemes most csináltatni szemüveget!
Akcióink:
Ingyenes szemvizsgálat!
Multifokális szemüveglencsék 30% ked-
vezménnyel!
Egyet fizet kettőt kap akció a multifokális
lencsékre, két új keret vásárlása esetén!

Multifokális szemüveget szeretne, de fél a
megszokásától?
Nálunk a megoldás: szemüveget vásárol-
ni igazi kihívás. Olyan keretet szeretnénk,
amely valóban illik hozzánk, és olyan szem-
üveglencsét, amely tökéletes látást biztosít
számunkra. E kettő együttes megvalósítása
pedig nem egyszerű feladat.
Boltunkban visuReal videocentírozóval
mindez könnyen megoldható. A műszer se-
gítségével fényképeket és videókat készítünk
Önről a kiválasztott szemüvegkeretekben.
Életszerűen, és teljesen valósághűen a be-
mutatjuk, hogy a készülő szemüvegben
milyen vastag lesz a lencse, a különböző
vékonyítások mellet. Számítógépen meg-
mutatjuk, hogy milyen lenne a szemüveg
színezett lencsével, vagy mennyit jelent egy
jó tükröződésmentesítés a lencse felszínén.
Így gyerekjátékká válik a szemüvegválasztás!
És ez nem minden!
A számítógép és kamera kombinációjából
álló videocentírozó lehetővé teszi a szem-
vizsgálat során a gyors, tizedmilliméter pon-
tossággal történő mérést.
Ahhoz, hogy a legnagyobb viselési kényel-
met érjük el szemüvegében, pontos szem-
vizsgálatra és a szemüveglencse pontos be-
csiszolására egyformán szükség van.
A szem pupillája elé kell, hogy kerüljön a
szemüveglencse fókuszpontja. Ennek meg-
határozását a legtöbb látszerész üzletben kézi
feljelöléssel végzik.
Nálunk mindez rendkívül precíz, számító-
gépes programmal történik, a hibalehetőség
kizárásával.

Ez a pontosság különösen fontos a multi-
fokális (progresszív), vagy a vékonyított
szemüveglencsék esetében.
Sok hozzánk betérő, kedves vásárlónktól hall-
juk, hogy nemmer multifokális lencsét vásárol-
ni, mert azt hallotta, hogy nehéz, vagy nem is
lehet megszokni. Az ilyen problémák hátteré-
ben általában a rosszul elkészített szemüveg áll.
Videocentírozó berendezéssel a hibalehe-
tőségek szinte nullára csökkennek.

Technikai fejlesztéseinkkel arra törekszünk,
hogy az elkészített szemüveg Önnek kiváló
látásminőséget, gyors megszokást és hosszú
évekig tartó, kényelmes viseletet biztosítson.
A szemvizsgálat nálunk ingyenes, tartalmaz-
za a szemüveg felírását, szemfenékvizsgála-
tot, és a szürke illetve zöldhályogszűrést is.
Kedvező akciók, és maximális készítési pon-
tosság, csúcstechnológiával: 2 ok, hogy mi-
ért is minket válasszon!
Nagy szeretettel és sok-sok év szakmai ta-
pasztalatával várjuk, hogy igazán tökéletes
szemüvege lehessen.

Bejelentkezés: MSE Optika
Gödöllő, Petőfi tér 3. Tel: 28/417-367

Ajándék hirdetés a Szolgálatban!
1+1=3 Akció! Részletek az irodában vagy telefonon!



Beküldési határidő: 
2015. október 13.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft- 
os vásárlási utalványát nyer-
te: Sárközi Éva, Szent János u. 
16/b., Decsov Dávid, Remsey 
krt. 1. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft-
os vásárlási utalványát nyerte:   
Tóth Lászlóné, Dobó K. u. 5/b., 
Zombori Adél, Erzsébet királyné 
krt. 17. 
A Happy Box 2000 Ft-os vásár-
lási utalványát nyerte: Dere- 
zsán Béláné, Komáromi út 22.
A Városi Mozi ajándékát nyerte: 
Horváth Károlyné, Szent I. tér 6., 
Madarász József, Hegy u.1./a.
A Mezőgazdasági és Kertésze-
ti Áruház 1000 Ft-os vásárlási 
utalványát nyerte: Keményfi 
Anna, Röges u. 29., Bagyinka 
Pálné, Jókai M. u. 6.  

2015. október 6.16 gödöllői Szolgálat

HELYESBÍTÉS
Múlt heti számunkban technikai hiba miatt a Bagoly Könyvesbolt korábbi nyerteseinek neve jelent 
meg. A vásárlási utalványt nyerték: Fődi Jánosné, Blaháné út 34., Borbás Zoltánné, Zombor u. 1.


